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I. BEVEZETÉS 
 

I.1. A témaválasztás indoklása, a kutatás alapvető céljának és stratégiájának 

meghatározása 

 

Az 1980-as évek közepétől a magyar oktatásügyben a korábbi, központilag 

kezdeményezett és irányított, ciklikus reformokat olyan folyamatos fejlesztési 

stratégia váltotta fel, amely mentén elindulhattak azon változások, amelyek az 

oktatási rendszer demokratikus átalakítása felé mutattak (Loránd, 2010). Az 1985-

ös oktatási törvény, a fentebb említett fejlesztési stratégia első lépéseként, sajátosan 

magyar, „harmadik-utas” megoldásként megengedte az erősen centralizált 

oktatáspolitikai elvárásoktól és nevelési gyakorlattól való elfordulás igényének egy 

ún. relatív autonómia keretei között való érvényesítését. A törvény az oktatásügy 

irányítási rendszerét alapjaiban érintő, a közoktatási intézmények szakmai 

önállóságát hirdető voltával a korábbi szélsőségesen centralizált oktatási rendszer 

és pedagógiai gyakorlat helyett utat nyitott a választás szabadságát hirdető 

alternativitás és a „sokféleséget” - ideológiai, értékszemléletbeli, pedagógiai, majd 

legkésőbb fenntartói szemszögből is - elismerő pluralizmus kibontakozása felé. A 

fentebb említett jogi szabályozó a közoktatási rendszeren egészen addig kívül 

rekedt óvodaügyre is hatást gyakorolt, melynek következtében az óvodák az 

iskolákkal azonos szakmai rangra emelkedve a közoktatás részévé és egyúttal 

nevelő intézménnyé váltak. A törvény számukra is jogszerűvé tette az intézményi és 

szakmai autonómiát, valamint a helyi nevelési rendszer és az egyedi pedagógiai 

megoldások, kísérletek megvalósítását. A felülről engedélyezett lehetőségeknek a 

mindennapi gyakorlatban való alkalmazását azonban a nevelőmunka új szemléletű 

tartalmi szabályozásának hiánya lassította. Ezen nehézségek ellenére a magyar 

óvodák és óvodapedagógusok jelentős rétege nagy mértékben óhajtotta és 

kezdeményezte a változásokat, melynek következtében az 1980-as évek végére a 

nevelésügy ezen területe az egyik leginnovatívabb színtérré vált, ahol állandó 

jelenségként érvényesült az új utak keresése, a folyamatos szakmai fejlődés igénye.  

Az előzőekben említett innovatív óvodai kezdeményezések a kurrens 

pedagógiai szemléleten és nevelési gyakorlaton túlmutatva, a gyermekközpontúság 

talaján kibontakozva járultak hozzá az óvodai nevelésben bekövetkező 

paradigmatikus változásokhoz, amelyek hatására a korábbi, didaktikusan 
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körülbástyázott játék és „tanítva tanulás” helyett hangsúlyossá váltak a sajátos, a 

gyermekek életkori specifikumaihoz jobban igazodó tevékenységek és a bennük 

megvalósuló tanulási folyamatok, amelyek kiemelt szerepet foglalt el a már alapvető 

gyermeki szükségletként értelmezett játék.  Ezen új nevelési eljárások a gyermeki 

érés-fejlődés-fejlesztés egyénileg differenciálható ütemét vették alapul, és 

megteremtették a pedagógus és a gyermek szabad, alkotó együttműködésének 

lehetőségeit. (Vö. Fábián, 1991; Vekerdy, 1991; Zilahi és Stöckert 1991.) 

Az óvodapedagógusok gyermekközpontú szemlélete, a centralizáció és 

egységesség alól kibúvó innovatív szakmaisága és az önképzés iránti igénye tehát 

nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy - az 1985-1996-os időszak oktatás- és 

nevelésügyi reformjait1 megelőzve – helyenként már az 1980-as évek elejétől 

szerveződő kezdeményezéseikkel átvegyék a főszerepet az óvodai nevelés 

megújításában.2 Ezt követően, az 1980-as évek utolsó harmadától kezdődően az 

óvóképző intézetek, főiskolák környezetében (pl. Hajdúböszörmény, Kaposvár, 

Kecskemét, Sopron, Szarvas) óvodapedagógiai műhelyek alakultak, majd az ország 

további régióiban sorra bontakoztak ki az új óvodai életmódszervezések,3 alternatív 

kezdeményezések. Ezen időszakban országos hírnévre tettek szert - többek között - 

a soproni óvóképző gyakorló óvodái, a budapesti Dob utcai, Zalai és Logodi úti 

óvodák, de hasonlóan ismertek voltak a keszthelyi, a pécsi, a veszprémi, a miskolci, 

a hajdúböszörményi óvodai kísérletek is (Lázár, 1991; Bakonyi, 1998a, 1998b). 

A sokféle reformgondolatból, innovatív koncepcióból a továbbképzéseken, 

konferenciákon, találkozókon lassan kezdtek kikristályosodni a hasonlóságok és a 

különbözőségek. Így szerveződtek és differenciálódtak, majd sajátos arculatot 

nyertek az alternatív óvodai irányzatok, életmódszervezések, melyeket az 

óvodapedagógusok igazán magukénak éreztek, és a megvalósulás sikeréért 

fáradhatatlanul dolgoztak. 

                                                           
11985-dik évi I. tv. az oktatásról, Az óvodai nevelés programja (1989), 1993. évi LXXIX. tv. a 
közoktatásról, Az óvodai nevelés országos alapprogramja (1996) 
2 Az 1981-82-es tanévben az Országos Pedagógiai Intézet Mályva téri Gyakorló Óvodájában már elindultak 
az óvodai nevelés megújítását célzó kísérletek, illetve 1980-tól hasonló célzatossággal folytatott 
pszichológiai vizsgálatokat Porkolábné dr. Balogh Katalin Budapesten, a IV. kerületi Aradi utcai 
óvodában. 
3Az értekezésben az „óvodai életmódszervezés” szó alatt az 1980-as évek utolsó harmadában kibontakozó 
alternatív óvodai nevelési programkezdeményezéseket értem, amelyek az 1989-es központi tartalmi 
szabályozóban (ONP) megfogalmazott „módszertani szabadság” jegyében - a gyermekközpontú 
szemléletet hangsúlyozva, többnyire egy-egy innovatív pedagógus, illetve munkacsoport által kidolgozott 
vagy adaptált módon - a gyakorlatban megvalósulva léteztek egymás mellett.  
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Ezen időszakban, 1989-ben alakult meg a Soproni Óvóképző Intézetben4 két 

oktató, Eperjesy Barnabásné és Zsámboki Károlyné dr. irányításával és két 

gyakorlatvezető óvodapedagógus, Friedrich Árpádné és Lakihegyi Alfrédné 

közreműködésével egy kutatócsoport, amely a Célestin Freinet francia néptanító 

nevéhez kötődő természet- és életközeli reformpedagógia óvodai adaptációját 

kívánta megvalósítani. Pedagógiai innovációjuk5 eredményeképp 1989 

szeptemberétől az intézmény gyakorló óvodájában, minisztériumi engedéllyel, 

egyedi kísérletként, országosan elsőként valósult meg egy Freinet-szellemű 

alternatív óvodai program. Az elindulást követő években a soproni kezdeményezés 

hatására – bátorítást, szakmai támogatást élvezve, illetve belülről fakadó 

elköteleződéstől vezérelve - az ország számos pontján egyre több óvodapedagógus 

vállalkozott a Freinet-pedagógia teljességét vagy elemeit felölelő, egyedi és helyi 

sajátosságokhoz illeszkedő adaptálására és általa az óvodai nevelés megújítására.  

Doktori értekezésem témaválasztását tehát elsősorban a soproni Freinet-

kutatócsoport – fentiekben részletezett - kezdeményező, innovátor szerepe, illetve 

az újítás terjedésének következtében kialakult, országosan is meghatározó 

jelentősége motiválta. Az előzőek mellett személyes-szakmai érdeklődésem és 

elköteleződésem is közrejátszott, hiszen 1994-től 2007-ig az említett soproni, 

Freinet-szellemű óvodai csoportban gyakorlatvezető pedagógusként dolgozhattam, 

majd 2009-től pedagógia szakos bölcsész és tanárként veszek részt az 

óvodapedagógus hallgatók képzésében, a Freinet-szellemű innováció egykori alma 

materében, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán.  

Vizsgálódásaim legfőbb célkitűzése a soproni Freinet-kutatócsoport 

tevékenységének és innovációs szerepének feltárása volt a francia eredetű 

reformpedagógiai irányzat hazai, óvodai adaptációjában és terjesztésében az 1985-

1996-os időszakban. Az események, történések és a rendelkezésre álló 

dokumentumok előzetes áttekintését követően meghatározhatóvá vált a 

legoptimálisabb kutatási stratégia, majd a megközelítés fő irányvonala. A fentiekkel 

                                                           
41986 szeptemberétől a Soproni Felsőfokú Óvónőképző integrációban működött a győri Apáczai Csere 
János Tanítóképző Főiskola intézeteként. 1990 szeptemberétől, önállóságát visszanyerve, Soproni 
Óvóképző Főiskola lett, majd 1992-ben vette fel Benedek Elek nevét (Nagy, 1993).  
5Az előkutatás során már megbizonyosodtam arról, hogy a főbb kritériumoknak megfeleltetve 
innovációnak nevezhető a soproni kezdeményezés, így ezen terminust már a disszertáció kezdetétől fogva 
alkalmazhatónak vélem és használom a soproni kutatócsoport tevékenységének megnevezésére. (Lásd 
VI.1. alfejezet) 
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összhangban elmondható, hogy a Freinet-pedagógia hazai, óvodai 

kibontakozásának a soproni kutatócsoport újító kezdeményezésére vonatkozó 

aspektusait feltárva, többféle vizsgálati módszer együttes alkalmazásával olyan 

pedagógiai esettanulmányt készítettem,6 amelynek során az események, történések 

elemzésében az innováció-elméleti megközelítés képezte a vizsgálódás legfőbb 

irányvonalát.  

 
I.2. Kutatáselméleti dilemmák: húsz év elég nagy idő? 

 
Az 1980-as évek közepétől kezdődően a magyar közoktatásban megjelenő 

pluralizmusnak, alternatív pedagógiai programoknak köszönhetően indult el egy 

innovációs folyamat, melyet a szakirodalmak „alternatív pedagógiai mozgalom” 

néven említenek (Mihály, 1989; Kozma, 1990, 2009; Báthory, 2001). Ezen mozgalom 

több mint két évtizedes múltja nagy ívű, széles látókörű történeti távlatokba még 

nem illeszthető idő. Joggal vetődnek fel tehát az alábbi dilemmák: a tudományos 

vizsgálódások esetében mi számít történelemnek, kutatható-e már kellő 

rálátással a bevezetésben körülhatárolt évtized? Disszertációm jelen 

alfejezetében a történelmi távlatok kutathatóságával kapcsolatos kérdésfelvetést és 

a megválaszolásával kapcsolatos álláspontokat kívánom bemutatni, amelyek 

alátámaszthatják munkám létjogosultságát. 

A különböző tudományos irodalmakat tanulmányozva sem könnyű annak a 

meghatározása, hogy mely idő elteltével számít valami történelemnek. Hétköznapi 

értelemben történelem mindaz, amit már magunk mögött hagytunk. Romsics Ignác 

2002-ben a Mindentudás Egyetemének egyik előadásában a fenti vélekedéssel 

egybehangzó gondolatot fogalmaz meg a történelmi múlttal kapcsolatban: „Múlt 

mindaz, ami a mai napig a világegyetemben történt függetlenül attól, hogy tudunk 

róla vagy sem” (Romsics, 2002). Más szerzők az elmúlt két évtized eseményeit még a 

jelenkori történetíráshoz sorolják, mivel azok, akik az adott kor aktív részesei, 

szereplői és irányítói voltak, többnyire még itt élnek velünk (Kozma, 1990; Báthory, 

2001). Az angolszász gyakorlat szerint az utolsó ötven év még nem történelem, míg 

megint más kultúrkörben a fogalmat úgy értelmezik, hogy minden adott esemény a 

                                                           
6Az esettanulmányt jelen értekezés keretei között nem csupán módszerként, hanem többféle adatgyűjtési 
technika és vizsgálati módszer alkalmazásával végrehajtott stratégiaként értelmezem. Az esettanulmány 
mint kutatási stratégia indokoltságáról és a választás okairól részletesebben az V.1. alfejezetében szólok. 
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jelenben is történelemnek számít. Ősz Gábor (1999) véleménye szerint, legalább egy 

nemzedéknyi távolság kell ahhoz, hogy valamiről viszonylag tárgyilagosan lehessen 

írni, melyet Arthur Koestler író, társadalomfilozófus idézete helyez tágabb 

összefüggésbe: „A történelem pulzusa lassan ver; az ember években méri az idő 

múlását, a történelem nemzedékekben”7. 

A fenti nézeteket és kitételeket összegezve elmondható, hogy az 

oktatáspolitika és óvodaügy több mint húsz esztendős történetisége jelen kutatói 

szemszögből a múlt - pontosabban a közelmúlt - eseményeihez sorolható. Kutatói 

álláspontom szerint történelemnek azért nevezhető, mert az 1985-1996-os időszak 

óvodaügyében bekövetkezett változások és a pedagógiai gyakorlatot érintő széles 

körű innovációs folyamat 1996-tól, Az óvodai nevelés országos alapprogramja 

(ONAP) című törvényerejű kormányrendelet kiadását és bevezetését követően, a 

korábbiaktól eltérő irányokat vett, amelyek jellegükben már nem a vizsgált 

időszakot, hanem jóval inkább a napjainkat is jellemző kétszintű tartalmi 

szabályozás8 mentén értelmezhetők, újabb, további kutatások lehetőségét 

magukban rejtve. A fentebb megfogalmazottak alapján és kutatói véleményem 

szerint a feltárt események (pedagógia)történeti aspektusból és egy 

„pedagógusnemzedéknyi” távolságból már vizsgálhatók. Egyetértve Kozma Tamás 

gondolatával: „Húsz év nagy idő, arra már elég, hogy a közvetlen benyomások hatása 

alól szabadulva elfogulatlanabbul mérlegelhessük a rendszerváltók és a változás igazi 

nagyságát” (2009, 435. o.).  

 

I.3.  Az értekezés témaköréhez kapcsolódó publikációk és kutatások  

 

A témához kapcsolódó szakirodalmi háttér feltérképezésekor elsődlegesen az 

alternatív pedagógiai mozgalommal, annak innovatív jellegével foglalkozó, az 

óvodai nevelésről, illetve a Freinet-pedagógia hazai kibontakozásáról szóló 

kutatásokat és műveket tekintettem át, különös tekintettel azokra az írásokra, 

amelyek a címben megjelölt időszakban (1985-1996) vagy az azt rövidesen 

megelőző és követő években jelentek meg. Úgy véltem, hogy a vizsgált korszakban 

született írások segítségével képet alkothatok arról, hogy a változások tükrében 

                                                           
7http://www.citatum.hu/kategoria/Tortenelem/2 (2011.06.29.) 
8Az ONAP és a helyi nevelési programok. 
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hogyan reflektált önmagára a pedagógia. A munka lezárását követően 

megállapítható volt, hogy a fentebb részletezetett témákban publikáló szerzők 

leggyakrabban az iskolák világára vetítve, oktatáspolitikai, finanszírozási, illetve 

nevelésfilozófiai, szociológiai szemszögből vizsgálták az alternatív pedagógiai 

mozgalom kibontakozásának hátterét, okait, sajátosságait és jelentőségét (pl. 

Báthory Zoltán (1992, 2000a, 2000b, 2001), Gazsó Ferenc (1986, 1988), Halász 

Gábor (1984, 1985, 1992), Kelemen Elemér (1986, 2000, 2002, 2003a, 2003b, 

2003c), Kozma Tamás (1990, 2001), Mihály Ottó (1989, 1998, 1999) és Sáska Géza 

(2001, 2004). Mások a reformpedagógiai ihletésű irányzatok összehasonlító 

elemzésére, az alternatívok és alternatívák sajátosságainak bemutatására vagy 

kategorizálására törekedtek (pl. Brezsnyánszky László (1997, 2004), Czike Bernadett 

(1996, 1997), M. Nádasi Mária (1986, 1989, 1995), Németh András (1998, ill. Németh 

és Skiera, 1999) és Zsolnai Anikó (1994). „Leltárszerű” számbavételüket Kereszty 

Zsuzsa és T. Hajabács Ilona (1995), Lukács Péter (1991), illetve Trencsényi László 

(1987, 1993, 1999) valósította meg.  

Az óvodaügyet érintő reformtörekvések változatos palettájának 

megrajzolására a vizsgált korszakban az Óvodai Nevelés folyóirat XLII-XLVII. 

évfolyamának gondolatébresztő, kísérletező próbálkozásokra invitáló publikációi, 

illetve a Lázár István szerkesztette (1991, 1995) Alternatív óvodapedagógiai 

törekvések Magyarországon című konferenciakötetek tettek kísérletet. Pár évvel 

később hasonló céllal jelent meg Bakonyi Anna (1998a) Irányzatok, alternativitás az 

óvodai nevelés területén című könyve, és 1999-ben a Soros Alapítvány 

támogatásával Horn Gábor és munkatársai szerkesztésében jelent meg a Süss fel 

nap! című kétkötetes mű (Horn és mtsai, 1999a, 1999b).  Az 1985-1996-os időszak 

óvodai nevelésével többek között Vág Ottó (1985), B. Méhes Vera (1994), Bakonyi 

Anna (1998a; 1998b), Villányi Györgyné (1998), Kövér Sándorné (2004) foglalkozott; 

a Freinet-pedagógia hazai – iskolai - kibontakozásáról pedig Horváth H. Attila (1987; 

1989a; 1989b; 1991; 1994; 1999), illetve Galambos Rita és Horváth H. Attila (1987a; 

1987b; 1988), valamint Porkolábné Kóra Zsuzsa (1990) publikált. 

Az 1980-as évek végétől „gombamód szaporodó” alternatív elképzelések, 

programok és intézmények elterjedésének, illetve innovációjának sajátosan 

pedagógiai aspektusból való megközelítésével többek között Százdi Antal (1999), 

Gáspár László (1994, 1996), Dobos Krisztina (2002), Földes Petra és Kőrösné Mikis 
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Márta (2002), Loránd Ferenc (2010) foglalkoztak, szinte kivétel nélkül iskolai 

szemszögből, többnyire az elméleti-terminológiai vonatkozásokat áttekintve. Az 

alternatív pedagógiák általános innovációelméleti megközelítésre legjobb 

tudomásom szerint egy - időben is jóval később keletkezett - társadalomtudományi 

kötődésű doktori értekezés szerzője, Becze Orsolya (2010) vállalkozott, aki a 

Lépésről lépésre című, amerikai eredetű alternatív program innovációjának 

elterjedését kutatta, a fentebb említett tudományterület szociológiai nézőpontjait 

szem előtt tartva.9  

A fentebb bemutatott művek tehát az 1985-1996-os időszak óvodaügyének 

vizsgálatát, az alternatív pedagógiai mozgalom innováció-elméleti megközelítését 

csak részben tekintették vizsgálatuk tárgyának, a Freinet-pedagógia hazai, óvodai 

kibontakozását, illetve a Freinet-pedagógussá válás folyamatának, mintázatainak 

mélyebb elemzését nem kutatták. A szakirodalom áttekintését követően úgy vélem, 

hogy jelen értekezés témája, kérdésköre és tartalma a neveléstudományt újszerű és 

hiánypótló kutatási eredményekkel gazdagíthatja.  

 

II. A DISSZERTÁCIÓ TÁRGYKÖRÉNEK OKTATÁSPOLITIKAI KONTEXTUSA ÉS 

PEDAGÓGIATÖRTÉNETI HÁTTERE 
 

II.1. Az alternativitás és pluralizmus kibontakozása az 1980-as évek második 

felének oktatásügyi reformtörekvéseiben 

 

A soproni Freinet-kutatócsoport innovációjának vizsgálatát megelőzően 

szükségesnek vélem feltárni azon oktatáspolitikai kontextust és pedagógiatörténeti 

hátteret, amely az 1980-as évek második felétől megerősödő oktatás- és nevelésügyi 

változások, valamint az alternatív pedagógiai mozgalom - részeként a Freinet-

pedagógia – kibontakozását meghatározta, és amelynek szerves részeként a kutatás 

középpontjában álló eset a későbbiekben leírható, elemezhető és értelmezhető. 

Ezen kontextus kapcsán elsőként az 1980-as évek közepétől kibontakozó és 

megerősödő oktatáspolitikai reformtörekvések legmeghatározóbb (és a témával 

foglalkozó szakirodalmakban is gyakran emlegetett) „jelszavait”, a pluralizmus és 

alternativitás terminusát, összefüggéseit vizsgálom meg. Ezt követően az 1980-

                                                           
9A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai Doktori Iskolájában. 
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as évek közepétől kibontakozó oktatásügyi reformtörekvésekben való 

megjelenésüket tárom fel. 

A pluralizmus teóriája kezdetben a „nyugati” társadalmakban, politikai 

értelemben tűnt fel, és hangsúlyozottan az abszolút hatalmat és az állami 

szuverenitást támadó század eleji elméletekben szerepel10 mint a demokratikus 

politikai rendszer egyik alapértéke és tulajdonsága (Feuer, 1989). Szűkebb 

értelemben több különböző politikai törekvés egyszerre létezésének lehetősége és 

természetessége, mely az érdekek, értékrendek, nézetek, ideológiák, pártok és 

intézmények egymással versengő sokféleségét jelenti. Tágabb értelmezése kiterjed 

az eltérő vélemények létjogosultságát megengedő irányzatok összefoglalására, 

illetve magában foglalhatja az azonos funkciót ellátó intézmények közötti választás 

lehetőségét is. Filozófiai tekintetben a pluralizmus a monizmus ellentettjeként a 

világ rendezőelvét nem egyetlen princípiumban, hanem sok, egymással együtt élő 

rendszerben látja (Mihály, 1989, 1999; Brezsnyánszky, 1997). 

A fenti értelmezések közös tartalmait (egymással párhuzamosan létező 

eltérés, egyenértékűség és sokféleség) megőrizve, hazánkban a pluralizmus fogalma 

az 1980-90-es években a társadalmi-gazdasági, oktatásügyi és neveléstudományi 

kontextust tekintve kibővült és differenciálódott jelentéstartalommal általánosan 

elterjedt kifejezéssé vált. Így jelent meg a pedagógiai pluralizmus terminusa11 is, 

amely több, eltérő filozófiájú, célrendszerű és metodikájú pedagógiai rangsorolás 

nélküli paradigma párhuzamos létezését feltételezi egy adott időben és 

társadalomban. Ezen mintázatok létrejöttét a társadalmi differenciáltság és 

strukturáltság, a különböző társadalmi csoportok eltérő értékorientációja idézi elő. 

A pedagógiai pluralizmus vallja a paradigmák egyenértékűségét, amely azonban 

nem azonosítható az értékek tagadásával (Mihály, 1989). Többpólusú, 

demokratikus hatalmi legitimizációt kíván és feltételez, elhatárolódva egyetlen 

szakmai, hatalmi elit saját kritériumrendszerének alkalmazásától (Sáska, 2004). 

Feltételezi a csoport, illetve az egyén szakmai autonómiáját, nem tekintve azonban 

ezeket korlátlannak.  

                                                           
10Például Harold J. Laski, angol politikus és író 1915-ben megjelent Studies in the problem of Sovereignty 
című művében (Feuer, 1989). 
11Horváth Attila szócikke: http://www.kislexikon.hu/pedagogiai_pluralizmus.html (Letölt. 2011. 06.30.) 
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A fenti meghatározások összevetése során kiemelhető közös vonások (eltérő 

értékorientáció mentén létrejövő egyenértékű, rangsorolás nélküli paradigmák 

sokfélesége, szakmai autonómia) a demokratizmus szellemiségét közvetítve, azzal 

összhangban jelenítik meg a fogalom tartalmi kereteit. Ennél mélyebb, már-már 

diagnosztizáló jelentéstartalom kifejtésére vállalkozik Mihály Ottó, aki a 

pluralizmusnak a nevelés elméletére és az oktatás gyakorlatára kifejtett összetett 

hatását elemezte, és egyúttal kijelentette: „A bajok a pluralizmussal kezdődtek…” 

(2001, 5. o.).  A problémák okát a nevelés hagyományos legitimizációs bázisának 

elbizonytalanodásában látta: „…a nevelés igazolásának egyetlen kritériuma: azok, 

akikre vonatkozik, és azok, akik csinálják, megalkudnak, megegyeznek abban, hogy ez 

így „jó”” (uo.).  Ezen normatív bázis megkérdőjeleződésének okait a szerző az 

együttesen létező paradigmák egyenértékűségének, valamint a szakmai autonómia 

és a többpólusú hatalmi legitimizáció megjelenésének tulajdonította. Véleménye 

szerint e jelenségek tükrében valósulhat meg az alkotmányos pluralizmus, amely 

jogot és szabadságot biztosít az intézményalapításra és választásra; illetve az 

értékpluralizmus, amely elhatárolódik a nevelés világnézeti és erkölcsi szocializáció 

tekintetében való egyetemességétől (Mihály, 1989, 1999, 2001b). 

Az alternativitás fogalma az idők során jelentős értelmezési módosuláson 

ment keresztül, fokozatosan elveszítve latinból átvett eredeti jelentését („kettős, két 

választási lehetőséget felkínáló, választható”). A XX. század utolsó évtizedeiben az 

„új”, „más”, „eltérő” jelentésében vált azonosíthatóvá a köznapi nyelvben, melyhez 

gyakran társultak a „jobb, korszerűbb, eredményesebb” túláltalánosítások is.  

Az 1996-os Pedagógiai kislexikonban12 „alternatív iskolák” szócikk alatt az 

alábbi meghatározás található: „az egyenértékű lehetőségek közötti választás, 

[amely] […] szemben áll a korlátozó, centralizáló, antiliberalizáló, univerzáló 

törekvésekkel” (1996, 26. o.). Czike Bernadett (1997) szerint alternatív az, ami a 

hagyományostól eltérő, különálló, új utakat kereső, szabad pedagógiai 

kezdeményezés. Ezen értelmezések az ellenpontozás, tagadás mozzanatát 

hangsúlyozzák a nagy rendszerektől való függetlenség, a saját lábon állás, az el nem 

kötelezettség kiemelésével. Az 1997-ben Báthory Zoltán és Falus Iván 

főszerkesztésében megjelent Pedagógiai lexikon szerint az iskolafenntartásban, 

                                                           
12Szerzője: Nanszákné Cserfalvi Ilona 
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iskolaszervezési kontextusban és a pedagógiai részletekben tetten érhető 

sajátosságok a másoktól való különbözőség jellegével emelkednek ki: „Olyan, 

ált[alában] civil kezdeményezésre létrejövő iskolák, melyek a kötelező iskolázási idő 

egészére vagy valamely szakaszára kínálnak a tömegoktatástól eltérő speciális 

tananyagot, legtöbbször nem hagyományos pedagógiai módszerekkel. […] Az 

alternatív iskolák fejlett állami szektor mellett jönnek létre, annak alternatíváiként”. 

(1997, 73-74. o.). M. Nádasi Mária (1995) az egységesség paradigmája 

mellett/helyett születő másságot hangsúlyozza, melynek lényegi vonása az eltérő 

megoldások hagyományossal és egymással szembeni választhatósága, illetve a 

pedagógiai gyakorlat különböző szintjein való megvalósulása. Báthory Zoltán 

(2001) Maratoni reform című könyvében az alternativitás jól körülhatárolt 

definíciójában a közoktatás egyes intézményeinek az állami oktatástól való eltérését 

hangsúlyozza, különös tekintettel a pedagógiai célkitűzésekre, az oktatás tartalmára 

és módszereire. Álláspontja szerint Halász Gábor 1980-as években végzett iskolai 

klímavizsgálatai13 már valószínűsítették, hogy az oktatási intézmények körülbelül 

tíz százalékának pedagógiai rendszerében tetten érhetők úgynevezett „alternatív”, 

azaz a hivatalostól eltérő, relatív önállóságra utaló jelenségek. Véleménye szerint az 

adott korszakban ezen jegyek nem alkothattak koherens rendszert, csupán látens 

módon juthattak kifejezésre. Trencsényi László (1999) szerint az alternativitás 

nyugat-európai értelemben a pluralizmus velejárójaként mindig egy kisebbségben 

lévő irányzat jelzőjeként definiálódik. Brezsnyánszky László (2004) a szó 

értelmezését szigorúan leszűkítve tartja alkalmazhatónak, következésképp az adott 

helyen és időben hagyományosnak mondható iskoláktól céljaikban, tartalmukban 

és módszereikben, azaz a pedagógiai program egészét tekintve eltérő 

iskolamodellek esetében tartja adekvátnak az alternatív jelzőt.  

A definíciókat összevetve megállapítható, hogy Báthory, Czike és az 1996-os 

kislexikon megfogalmazásában az alternativitás értelmezésében fokozottabb 

hangsúlyt kap a „központi irányítástól való eltérés”, a „valamivel való szembenállás”, 

az „elhatárolódás” jelentéstartalom. Trencsényi László esetében a külföldi 

pedagógiai gyakorlatban erőteljesebben hangoztatott „kisebbségben lenni” 

                                                           
13Az iskolai légkör hazai vizsgálatát 70 iskola felmérésével, egy klímateszt segítségével végezték. 
Kutatásukban az iskolát, mint munkahelyet vizsgálták nyolc klímadimenzió mentén: a vezetés 
hatékonysága, demokratizmusa, szociális informáltsága, a tantestület egységessége, aktivitása, iskolán 
kívüli és bensőséges kapcsolatok és nemzedéki ellentétek mentén. 
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motívum kerül előtérbe, amely véleményem szerint a magyar alternatív mozgalom 

esetében kevésbé volt jellemző, bár a Freinet-mozgalom kibontakozásában 

bizonyos értelemben tetten érhető. (Vö. II.2. alfejezet, ill. Horváth H., 1987, 193. o.) 

Az 1997-es lexikon, illetve M. Nádasi Mária és Brezsnyánszky László elsősorban a 

pedagógiai, koncepcionális és módszertani kritériumok mentén értelmezik az 

említett fogalmat.  

Neveléstudományi szempontból tehát - tágabb értelemben - az alternativitás 

fogalma alatt minden olyan intézményt, pedagógiát illetve módszertani megoldást 

érthetünk, amely másságot, választási lehetőséget kínál a hagyományos oktatási 

rendszer mellett.14 Szűkebb értelemben, Németh András (1998) álláspontja szerint 

a kifejezés a reformpedagógia fejlődésének a II. világháborút követő szakaszában 

létrejött azon pedagógiai irányzatok esetében releváns, melyek nem követték egyik 

tradicionális reformpedagógiai koncepciót sem. Helyette teljesen szabadon, a 

„tömegiskolától” jelentős mértékben különbözve, saját arculatukra formált 

pedagógiai irányzatot hoztak létre. Véleménye szerint őket illeti az alternatív jelző 

(Németh és Skiera, 1999).  

Jelen értekezés terminológiájában – ahogy a korábbi fejezetekben már 

jeleztem - az alternatív kifejezés tágabb értelemben vett használatát tartom 

célszerűbbnek alkalmazni. A kutatásban megjelölt időszak (1985-1996) pedagógiai 

szakirodalmának áttekintése és a hazai alternatív pedagógiai mozgalom 

sajátosságai alapján ezen – a hagyományos, állami-központi oktatási rendszertől 

eltérő, másságot, választási lehetőséget kiemelő - jelentést vélem 

hangsúlyosabbnak. Továbbá a fenti értelmezés mentén a tradicionális 

reformpedagógiai koncepciók (pl. Freinet-pedagógia) vizsgált magyarországi 

adaptációjára is érvényesnek tekinthetem az alternatív jelzőt. 

Az alternativitás és pluralizmus fogalma a vizsgált időszakban nem csupán 

fokozottan artikulálódott, hanem szorosan össze is kapcsolódott. Ezen kontaktus 

magyarázatára és elemzésére szolgáló publikációk egyike a VI. Nevelésügyi 

Kongresszus15 A mássággal, az alternativitással szembeni viszony című 

összefoglalója 1993-ból. Ezen állásfoglalásban a kongresszus résztvevőinek 

                                                           
14A fogalom értelmezéséhez - a kutatás bevezetőjében (I.3. alfejezet) részletezett indokok miatt – a vizsgált 
korszakhoz időben közelebb álló szakirodalmak meghatározásait vettem alapul, és ennek értelmében nem 
törekedtem a legújabb szakirodalmakban olvasható meghatározások vizsgálatára.  
151993. augusztus 25. és 28. között Budapesten került megrendezésre. 
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nyilatkozata határozottan hangot adott a társadalmi pluralizmus jelentőségének a 

pedagógiai alternativitás, a demokrácia politikai és szakmai kultúrájának 

megteremtésében. „A társadalom pluralizálódása természetessé teszi az élet 

legkülönbözőbb dimenzióiban megjelenő másságot, a világnézeti, vallási, életmódbeli 

sokszínűséget. E téren problémaként jelentkezik, hogy a társadalomban […] nem 

alakult ki az a tolerancia, amely nélkülözhetetlen feltétele a plurális demokráciák 

működésének. […] A pedagógiai alternativitás nem csupán azért jelentős, mert iskolai 

terjedése segítheti az iskolakínálat szélesedését, hanem azért is, mert általa a 

pedagógusok a szakmai dimenziókban elfogadott másságon keresztül 

kondicionálódnak ez általánosabb tolerancia gyakorlására. A pedagógiai 

alternativitás terjedése része annak az általános tanulási folyamatnak, amelyben a 

társadalom tagjai elsajátítják a demokrácia alapvető politikai és szakmai 

kultúráját.”16  

A fenti gondolatokból kirajzolódik a demokratikus társadalom, a pedagógiai 

pluralizmus és az alternativitás egymást feltételező kölcsönhatása, mellyel szorosan 

korrelál Báthory Zoltán (2001) Maratoni reform című írásában megfogalmazódó 

álláspontja: véleménye szerint hazánkban a pedagógiai pluralizmus az 

alternativitással kezdődött. Az alternativitás mellett az autonómia és 

decentralizáció reformeszmék következtében létrejövő változások ideológiai 

alapjait – vélekedése szerint - az Országos Pedagógiai Intézet kutatói: Mihály Ottó, 

Szebenyi Péter, Vajó Péter által 1983-ban kidolgozott közoktatás-fejlesztési szakmai 

koncepció teremtette meg, hivatalos irányát pedig 1985-től a Gazsó Ferenc nevével 

fémjelzett oktatási törvény képviselte.17 A változások ezen szakaszában a reform 

azonban már nem csupán az állam, az oktatáspolitika vagy a társadalom- és 

neveléskutatók ügye volt, hanem azon pedagógusoké is, akik fogékonyak, 

elkötelezettek voltak az innováció iránt, és ehhez megfelelő autonómiával 

rendelkeztek.18 Törekvéseik a kezdetben rejtett, majd később „búvópatakként” 

előtörő alternatív pedagógiai mozgalomban öltöttek testet: „Látnunk kell azonban, 

hogy a reformnak ebben a most következő szakaszában éppen ez a szótlan és 

                                                           
16VI. Nevelésügyi Kongresszus publikációja. www.nk7.hu/nk7_files/File/vikongrpublikációja.pdf (Letölt.: 
2011. 07.12.) 
17A törvény jelentőségéről részletesebben az innováció kompatibilitás-vizsgálatánál szólok, a „rendszer-
átalakítás mértékével” kapcsolatban. (VI.2.2.2. alfejezet). 
18Az autonómiát Mihály Ottó az alternativitás szubjektív feltételeként definiálja. (Vö. Mihály, 1989.) 
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szervezetlen kisebbség fogja kikényszeríteni az alternatív álláspont általános 

elfogadottságát, fogja megszerezni az innovációs források java részét és ad biztatást 

azoknak az oktatáskutató reformereknek, akik majd a kilencvenes években, éppen az 

alternatív mozgalom sikereire hivatkozva, újra megpróbálkoznak a nagyrendszer 

reformjával. Ők azok a pedagógusok, akiket korábban „mozdonypedagógusoknak” 

neveztünk” (Báthory, 2000b, 21. o.).  

Összegzésképp elmondható, hogy a nyolcvanas évek legvégére a 

pedagógusok szakmai és társadalmi aktivitásának köszönhetően az „alulról jövő” 

kezdeményezésekből kibontakozó alternativitás és pedagógiai pluralizmus a hazai 

közoktatásban valósággá vált. A rendszerváltó értelmiség pedagógiai műhelyekből 

mozgalommá formálódva képes volt rést ütni a korábbi bürokratikus, 

centralisztikus pártállami irányítás alatt álló oktatás képzeletbeli pajzsán. „Az 

álmaikat keresték akkor, amikor körülöttük a (mindenféle értelemben) megfagyott 

világ ereszteni kezdett. A fordulatot máig ez teszi patetikussá és katartikussá” (Kozma, 

2009, 429. o.). A pedagógiai pluralizmus és alternativitás egyrészt tehát a választást 

kínáló és biztosító másság tekintetében, másrészt az állami oktatás 

monopolhelyzetét megingató intézményi jelenlét és gyakorlat tekintetében 

értékelhető mérföldkőnek a hazai közoktatás történetiségében, amelynek 

áramlatához szervesen kapcsolódva a soproni Freinet-kutatócsoport innovációja is 

egy választható alternatívaként és az államitól eltérő, „más” intézményi 

gyakorlatként értékelhető és értelmezhető. 

 

II.2. A Freinet-pedagógia magyarországi kibontakozása az 1980-as évek 

utolsó harmadától 

 

A doktori értekezésem címében megjelölt témaválasztáshoz híven és a bevezetőben 

megfogalmazott alapvető kutatási céllal és stratégiával összhangban a soproni 

Freinet-kutatócsoport pedagógiai innovációjának feltárását azon oktatáspolitikai és 

pedagógiatörténeti kontextusban kívánom vizsgálni, amelyben a választott eset, 

mint az alternatív pedagógiai mozgalom szerves részét alkotó kezdeményezés 

elhelyezhető és értelmezhető. Ennek megfelelően a jelen alfejezetben a Freinet-

pedagógia magyarországi kibontakozásának folyamatát szeretném bemutatni az 

1980-as évek utolsó harmadától kezdően, vélelmezve azt, hogy az 1990-es évektől 
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kezdődően a soproni Freinet-kutatócsoport innovációja ezen áramlat jelentős 

összetevőjeként járult hozzá a francia eredetű reformkoncepció hazai 

adaptációjához és egyúttal gazdagította a kibontakozó alternatív pedagógiai 

mozgalom palettáját is.19 

Az 1985. évi oktatási törvény hatásaképp körvonalazódó pedagógiai 

reformok, gyakorlati-tartalmi változások elindítói voltak a közoktatás megújítását 

célzó kísérleteknek és az alulról jövő alternatív kezdeményezések 

kibontakozásának. Az innovatív szándék eltérő intenzitással jelent meg a pedagógiai 

gyakorlatban, így voltak olyan újítók, akik - M. Nádasi Mária (1995) szerint - 

valamely külföldi reformpedagógiai koncepciót változtatás nélküli adaptálással 

próbáltak átvenni, míg mások egy vagy több reformpedagógiai szellemiség 

gondolatköréből származtatott elemeket, megoldásokat ötvöztek egységes 

elképzeléssé, illetve a „bátrabb” innovátorok a hagyományos iskolai gyakorlattól 

teljesen eltérő, önállóan kidolgozott ötleteiket valósították meg.  

Az 1980-as évek utolsó harmadában szép számmal utat törő alternatív 

kezdeményezések jellegéhez hasonlóan a Freinet-pedagógia kibontakozása és a 

magyarországi Freinet-mozgalom önszerveződése is lokális kezdeményezésekből 

induló (pl. tudományos munkatárstól, pedagógustól, szülőktől) igény és egy 

lehetséges alternatíva volt, melyben jelentős szerepet vállalt az Országos Pedagógiai 

Intézet (továbbiakban: OPI) Iskolakutatási Tudományos Osztályán dolgozó két 

kutató: Galambos Rita és Horváth H. Attila.  

Horváth H. Attila az 1987-es esztendőben több alkalommal is járt az egykori 

Német Szövetségi Köztársaságban,20 ahol a Freinet-pedagógia adaptálásának több 

mint húsz éves történetiségét, annak módját és folyamatát21 tanulmányozta. 

Látogatásainak élményeiről és tanulságairól az OPI Neveléselmélet és Iskolakutatás 

című folyóiratának 1987. évi 2. számában Öröm az iskolában címmel megjelent 

                                                           
19Az 1980-as évek végén kibontakozó alternatív pedagógiai mozgalom óvodapedagógiai vonulatáról 
később, a VI.2.2.4. alfejezetben, a kompatibilitás-vizsgálat során részletesen szólok.  
20 Sonnenberg, Kleve, Mainz, Hamburg, Fürstenau, Ibbenbühren, Langen, Kassel, Köln, Hildesheim, 
Nyugat-Berlin  
21A német pedagógusok már 1965 óta élő kapcsolatot ápoltak a nemzetközi Freinet-mozgalommal, 
valamint alkalmaztak Freinet-technikákat, elemeket az iskolai oktatásban. Kezdetben az iskolai nyomda 
használatát és a tanulói szabad önkifejezés biztosítását valósították meg, majd az 1970-es évek közepére 
már az oktatókártyák alkalmazása, a pedagógusok együttműködő csoportmunkája, tapasztalatcseréje és az 
egymástól tanulás lehetősége is teret kapott. Szövetkezeti formában saját üzemet hoztak létre, amely a 
Freinet-pedagógia alkalmazásához szükséges segédeszközöket gyártotta (Horváth H., 1989a, 205. o.). 
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írásában számolt be (Horváth H., 1987), amelyben népszerűsíteni is kívánta a 

magyar pedagógusok számára a francia reformpedagógiai koncepcióval kapcsolatos 

pozitív tapasztalatait. Ezt követően a folyóirat 1987/4. számában Galambos Rita 

francia nyelvből fordított írásainak segítségével mutatott be és értelmezett néhány 

Freinet-technikát a két kutató, illetve az iskolai élet újfajta megszervezését 

hangsúlyozták a Freinet-pedagógusok attitűdjeinek, nevelői szemléletének 

bemutatása mellett (Galambos és Horváth H., 1987a). Írásaikban határozottan 

körvonalazódtak a francia pedagógia magyar adaptációjának megvalósulásával 

kapcsolatos elképzeléseik és a hazai oktatás- és nevelésügy sajátosságaihoz igazodó 

lehetőségek. 

A tanulmányutak alkalmával szerzett élmények, a külföldi Freinet-

szemináriumok sajátos tanulási közege, légköre, szervezeti keretei, az eredeti 

francia mozgalom szerveződési sajátosságai és a Freinet-pedagógiában rejlő 

szabadság és önkéntesség motívumai kijelölték az utat a hazai kibontakozás 

számára is. Az alternatív pedagógiák sajátosságaként fogalmazta meg Trencsényi 

László (1999) a „kisebbségben lenni” motívumot, amelynek értelmében – 

véleménye szerint - az alternativitás mindig egy kisebbségben lévő irányzat 

jelzőjeként definiálódik. A fenti gondolat és szándék azonosítható Galambos Rita és 

Horváth H. Attila írásában: „Amikor szeretnénk itthon megismertetni a 

pedagógusokat, szülőket és gyerekeket a Freinet-pedagógiával, akkor nem azzal a 

titkolt vággyal tesszük, hogy majdan egyszer ez az irányzat fog uralkodni 

iskoláinkban.” (Galambos és Horváth H., 1987b, 193. o.) A tömeges és kierőszakolt 

elköteleződés helyett a reformok és innováció iránt nyitott pedagógusok számára 

egy szabadon kipróbálható és választható lehetőségként kívánták felkínálni a 

Freinet-elemek, technikák alkalmazását: „[…] mint egy életképes alternatíva 

színesítse közoktatásunkat.”- írták 1987-ben. (Galambos és Horváth H., 1987b, 193. 

o.) A hazai kibontakoztatásban tehát – az eredeti sajátosságokból fakadóan - jelentős 

hangsúlyt kapott a magyar követők számára a gépies, „szó szerinti” átvétel helyett a 

Freinet-alapelveket és szellemiséget megőrző, abból fakadó és építkező egyéni 

arculatformálás: „[…] nem az a cél, hogy minél szorosabban kövessük Freinet 

útmutatásait, tapasztalatait, hanem a realitásokból kiindulva, az egyéni arculatot 

megtalálva és megőrizve lépjünk az ős szellemében” (Horváth H., 1989b, 208. o.). Az 

előzőekben említett „ősi eredetet” a gyermeki szabad tevékenységválasztásban és 
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önkifejezésben, az egyéni és egymásért vállalt felelősségben és az önkormányzati 

jellegű szerveződésben látták megvalósíthatónak a hazai pedagógiai környezetben. 

Ezzel összefüggésben soraikban többször is utaltak az 1985-ös oktatási törvény 

kínálta pedagógusi autonómiában rejlő lehetőségekre, melyek álláspontjuk szerint 

megteremtették az innováció és a reformok kibontakozásának közegét, azonban a 

mindennapi pedagógiai gyakorlatra nem nyújtottak segítséget, kiindulási pontokat.  

A Freinet-pedagógia elemeinek, technikáinak alkalmazására Horváth H. 

Attila és Galambos Rita – az iskolák világát ismerő pedagógusként és az 

iskolakutatás szakértőiként - konkrét, reális és gyakorlatias megoldásokat, 

javaslatokat fogalmaztak meg a tantervi keretek közötti megvalósításra (pl. „szabad 

sávok” létrehozása22), amely a részletesen előírt szabályozáshoz és utasításokhoz 

szokott pedagógusok útkereső elindulását segítette. „A szabad sáv legfontosabb 

szerepe nálunk is az lenne, hogy azon belül a gyerekek maguk tervezhessék, 

szervezhessék feladatukat és annak időkeretét; az itt kialakított munkamódszerek, a 

tanulói önállóság transzfer módon átkerüljön a tanítás-tanulás egész folyamatába” 

(Horváth H., 1989b, 209. o.). 

Az adaptáció folyamatában és kritériumaiban az írásokból körvonalazódó 

legfontosabbnak ítélt tényező - a Freinet-eredet és gyakorlati megvalósítás 

módozatai mellett - a pedagógus szerepének, szemléletének és személyiségének 

kérdése volt. A Freinet-pedagógia nyitottságának hangsúlyozása mentén kifejeződik 

az alapelvek ismerete és elsajátítása, az új módszerek, eljárások alkalmazásának 

képessége, a belülről motivált szakmai önképzés, az önművelés, a mozgalomhoz 

való tartozás igénye. „Ha ennyire nyitott a módszer, akkor kit tekinthetünk Freinet-

tanárnak? Azt, aki Freinet pedagógiai alapelveit és a nemzetközi mozgalom (FIMEM) 

koncepcióját magáénak vallja, és mindezek megvalósulásához alkotó módon […] kíván 

hozzájárulni” (Horváth H., 1989b, 209. o.). Az ismeretátadás didaktikáját előtérbe 

helyező oktatás-centrikus szemlélet megváltozásának módját a gyermek- és 

tevékenységközpontúságra való törekvésben, a tanár-diák kooperációban, a 

demokratikus tanulói és emberi jogok megvalósulásában látták a kezdeményezők. 

A Freinet-pedagógiára jellemző látszólagos spontaneitás mellett a tudatosság és 

                                                           
22Az 1985-ös oktatási törvény lehetőséget adott arra, hogy a központi tartalmi szabályozást biztosító 
dokumentumokat az iskolák belső életüknek és saját környezetüknek megfelelően alakíthassák, így a 
törzsanyag és kiegészítő anyag figyelembevételével javasolták a szerzők a német gyakorlatban látott 
„szabad sáv” létrehozásának példáját.   
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következetesség is más módon nyer értelmet akkor, amikor a pedagógus által 

kigondolt sokszínű tevékenységkörben a megvalósuló tanulás folyamatában a 

gyermeki választás szabadsága és az érdeklődés dinamikája határozza meg a 

körvonalakat. A tanári szerep változásaiban az irányítóból partnerré válás, a nyitott 

együttműködés, a konszenzus és kompromisszumok kialakításának képessége 

fogalmazódott meg elvárásként, melynek elsajátítása a külföldi Freinet-

szemináriumokhoz hasonlóan a saját tapasztalatok által megélt tanulás 

módszerével és az önképzés megvalósításával érhető el Horváth H. Attila szerint 

(1989a). A nevelői jellemvonások egészét tekintve megállapítást nyert, hogy a 

gyermeki személyiség szabad kibontakoztatására csak olyan pedagógus képes, aki 

maga is rendelkezik önálló elképzelésekkel, az egyéni arculatformálás, a pedagógiai 

kreativitás és alkotás igényével. „Nemcsak lehetővé teszi, de el is várja a 

pedagógusoktól, hogy keressék meg a maguk arculatát a módszerben, így választja ki 

a tanár a módszert és a módszer a tanárt […] A Freinet-pedagógia megjelenése az 

iskolában nem annyira anyagi, hanem szellemi befektetést igényel, a tantestület, az 

egyes tanárok megújuló készségét feltételezi” (Galambos és Horváth H., 1987b, 194. 

o.).  

A Freinet-pedagógia magyarországi kibontakozására jellemző módon 

mindezen törekvések realizálódását nem a hagyományos frontális és tömeges 

pedagógus (át)képzés keretein belül tartották szükségesnek és lehetségesnek, 

hanem a Freinet-szellemiséghez illő alulról jövő, belülről fakadó egyéni érdeklődés, 

tapasztalás és tanulás útján. A kezdeményezők az OPI Iskolakutatási Tudományos 

Osztályának segítségéről biztosították az érdeklődő pedagógusokat, figyelmükbe 

ajánlva az osztály Freinet-kiadványait és dokumentációját, a hazai és külföldi 

tapasztalatcserét, a szakirodalmi bázist és az elinduló jó gyakorlatokhoz kapcsolódó 

ötletbörzét. Így látták megvalósíthatónak az adaptáció pedagógusi személyiséghez 

kötődő, sikeres és sikertelen próbálkozásokkal tarkított, egyéni utakat bejáró 

kibontakozását, amelynek során az erőfeszítésekből, kísérletezésekből születő 

tapasztalatok mentén személyes és mély intenzitású elköteleződések születhetnek. 

„A szemléletváltás minden tanárnak egyéni útja, gyötrődése és öröme, amelytől nem 

tudjuk és nem is akarjuk sem megfosztani, sem mentesíteni. […] ennek a módszernek 

a segítségével nemcsak autonóm személyiségeket nevel a pedagógus, hanem maga is 

azzá alakul” (Horváth H., 1989b, 211. o.).         
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A külföldi élmények és tapasztalatok publikálása mellett 1987. december 17-

én az OPI és három osztrák Freinet-pedagógus segítségével megszervezett „Freinet-

délután” alkalmával Galambos Rita és Horváth H. Attila Magyarországon is 

megpróbálkoztak a francia reformpedagógiai szellemiség iránt érdeklődők és a 

változásra nyitott pedagógusok csoportjának létrehozására. A találkozón 

körvonalazódtak a célok és a kezdeti lépések: anyagi támogatási lehetőségek 

felkutatása a hazai szemináriumok szervezéséhez, egy műhely kialakítása, ahol a 

Freinet-pedagógia dokumentáció- és eszközbázisa megtalálható, használható és 

bővíthető illetve a pedagógusok számára egységes irányelvek megfogalmazása, 

melyhez a módszerek és eszközök alkotó és szabad választása biztosított. Az 

előbbiekkel párhuzamosan megfogalmazódott az igény az érdeklődők és támogatók 

toborozására Freinet pedagógiájának hazai népszerűsítéséhez, a magyarországi 

Freinet-mozgalom elindításához, melynek első fóruma az 1988. augusztus 15. és 18. 

között Dombóváron szervezett Freinet-szeminárium volt.23  

A szeminárium jellegét nagymértékben meghatározta a kezdeményezők előtt 

ismeretes, közel ötven éves múltra visszatekintő nemzetközi Freinet-mozgalom és 

tanfolyamok gyakorlata, a nyugat-német Freinet-koordinátorok közreműködése és 

Horváth H. Attila külföldön látott, átélt és követendőnek vélt tapasztalatai. A 

továbbképzés résztvevői között a reformok iránt érdeklődők széles palettája 

képviseltette magát. Annak ellenére, hogy 1987-es írásukban Galambos Rita és 

Horváth H. Attila (1987b) a személyesebb és folyamatosabb nevelői kapcsolat miatt 

elsősorban az óvónők, tanítók és gyógypedagógusok munkájában látták sikeresen 

alkalmazhatónak Freinet pedagógiáját, a dombóvári találkozón örömmel 

tapasztalták, hogy az előbb említett pedagógusok mellett középiskolai tanárok, 

főiskolai oktatók, diákok, szülők, nyugdíjasok, elméleti és gyakorlati szakemberek is 

jelen voltak.24  

A szemináriumról szóló élménybeszámoló (Galambos és Horváth H., 1988) 

elemzése során feltárhatók a Freinet-pedagógiával való ismerkedés és elsajátítás 

kollektív jellemzői, melyek nyomon követhetők és kimutathatók az 1980-as évek 

                                                           
23A szeminárium sikeréről és lebonyolításáról Galambos Rita és Horváth H. Attila tollából Másképp is lehet 
és miért is ne…Lesz Magyarországon is Freinet-csoport? címmel részletes beszámoló olvasható a 
Neveléselmélet és Iskolakutatás 1988. évi 1. számában.  
24Az innováció iránti fogékonyságot, elszántságot, a belülről fakadó igényt és érdeklődést jelezte, hogy 
mindannyian maguk fedezték a többnapos tábor költségeit. 
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végén kibontakozó magyarországi kezdeményezésekben. A formális és frontális 

helyzetekben történő tanulás helyett az önkéntes tevékenykedésre, valódi 

interakciókra, kooperációra és egymástól való tanulásra épülő szemináriumon a 

pedagógusok és az érdeklődők újszerű szervezeti keretek között, alkotó módon 

vettek részt. „[…] gyerek-szerepbe kerültek a kollégák, amit nagy örömmel fogadtak, 

mert ez a módszer a gyerekek önállóságára, érdeklődésére, személyiségük spontán 

megnyilvánulásaira kíváncsi és támaszkodik; az ismeretszerzés útjának a „tapogatózó 

kísérletezést” tekinti, a megismerés folyamatát pedig a természet, a környezet 

átalakításának, alkotó újrateremtésének fogja fel” (Galambos és Horváth H., 1988, 

176. o.). Az újdonság erejével ható műhelysarkokban az akkori pedagógiai 

gyakorlatban még gyerekcipőben járó csoportmunka keretei között valósult meg a 

tapasztalatszerzés, és bizonyosodott be a tanulás új értelmezésének lehetősége és a 

pedagógiai gyakorlatban való alkalmazhatóság (egyesek számára a nem-

alkalmazhatóság). „Az iskola aulájában függönyökkel elválasztva alakítottuk ki azt a 

teret, ami a közös események színhelye volt. Itt működött néhány műhely: nyomda, 

litográf, báb- és újságkészítő, itt folytak a plénumok is. A falon a fő helyet a négy nap 

munkaterve foglalta el, és ide kerültek az időközben elkészült egyéni és 

csoportmunkák is” (Galambos és Horváth H., 1988, 177. o.). Az eszmecsere színterét 

az oktatási-nevelési intézményekben megszokott értekezlet helyett a mindennapi 

„plénum”25, azaz a közös megbeszélés, gyűlés jelentette, ahol a kérdések mellett 

lehetőség adódott az egyéni ötletek megosztására és a konstruktív vitára is. „Az első 

plénum arra szolgált, hogy a közös munkaterven megjelenő programkínálatot 

megbeszéljük, és beosszuk a rendelkezésre álló időkeretet; hogy mindenki kialakítsa 

saját egyéni munkatervét” (Galambos és Horváth H., 1988, 178. o.). A fórumjellegű 

beszélgetés elfogadó-segítő légköre alkalmat adott a résztvevőkben felmerülő 

kételyek, félelmek megfogalmazására is. „A kollégák nehezen tudták elképzelni, hogy 

ilyen műhelyek az osztályban, a tanórán jelen legyenek, hogy nemcsak beemelhetők a 

tanítási munkába, hanem központi szervező elemekké válhatnak. Ezek a kérdések 

rendre visszatértek a plénumokon is, és […] mind jobban beláthatóvá vált a résztvevők 

számára, hogy ez járható út, de azt is megfogalmazták, hogy még nem mernének erre 

vállalkozni” (Galambos és Horváth H., 1988, 179. o.).  Az előzőekben megfogalmazott 

                                                           
25A plénum a Freinet-találkozók alkalmával napi rendszerességgel megrendezett fórum. 
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gondolatok igazolják és alátámasztják, hogy az 1985-ös oktatási törvény kínálta 

autonómia és egyedi kísérletek lehetősége ellenére a freinet-s kezdeményezések 

oktatási és nevelési gyakorlatban való hivatalos és nyílt felvállalása még váratott 

magára.  

1989-ben továbbra is szemináriumi jelleggel, de már „találkozó” néven 

folytatódott a Freinet-pedagógia iránt érdeklődők eszmecseréje és a mozgalom 

további szerveződése az Esztergom melletti Búbánat-völgyben, majd ugyanezen 

évben Pécsett és Gyopárosfürdőn. Magyar és külföldi pedagógusok segítségével 

közös munkában tapasztalták meg a résztvevők a pedagógia lényegét, megismerték 

alapelveit, technikáit. A természet- és életközeliség elve szimpatikus volt mindenki 

számára, ízelítőt kaptak a szabad önkifejezés öröméből, az alkotás élményéből és 

elindultak a „kísérletező tapogatózás” útján. A kezdetben még magányos és 

egymástól elszigetelt újítókat - első hivatalos szervezetként - az 1990 év januárjában 

31 alapító taggal bejegyzett Magyar Freinet Alapítvány fogta össze, amely a 

továbbiakban az országos találkozók szervezését is felvállalta.  

A francia reformpedagógia adaptációjának sikeréhez a mozgalom szervezett 

összefogása és a pedagógusok lelkesedése mellett a szülők és az iskolát körülvevő 

szűkebb és tágabb környezet együttműködése is hozzájárult. Az 1985-ös oktatási 

törvény demokratikus alapelvek mentén szervezte újjá az iskolák intézményi 

szerkezetét, lehetőséget kínálva a szülői közösségek és képviselet megalakulásának. 

Ilyen módon lehetőséget teremtett a Freinet-pedagógia egyébként is életközeli 

szellemisége mellett arra, hogy az iskolák szervesen és aktívan illeszkedjenek be az 

őket körülvevő szülői és társadalmi közösség életébe. „Egyre több szülő ismeri föl, 

hogy alkotó módon vehet részt gyermeke szervezett tanításában” (Galambos és 

Horváth H., 1987b, 195. o.). A törvény és az alternatív pedagógiai kezdeményezések 

a szülők számára új lehetőségeket teremtettek, amelyeket a Freinet-pedagógia 

szellemiségében rejlő sajátosságok26 tovább gazdagítottak. Az „egyetlen igazság 

birtokával felruházott”, mindentudó tanár szerepének átalakulása mentén a szülői 

szakértelem, nevelői-partneri szerep és a tanórai kereteket túllépő, non- és 

informális tanulás jelentősége is felértékelődött. Ennek eredményeképp a Freinet-

pedagógia magyarországi kibontakozásában a pedagógusok és az OPI tudományos 

                                                           
26Célestin Freinet pedagógiai gyakorlatában mindennaposak voltak a mesteremberek műhelyeit felfedező, 
a falu életét nyomon követő, a természeti környezet szépségét, változásait megcsodáló iskolakerülő séták. 
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munkatársainak munkája mellett a szülői kezdeményezések is jelentős szerepet 

töltöttek be.  

1990. január 9-én jelent meg Rákosi Judit írása Iskolateremtő szülők? címmel 

a Népszabadságban, amelyben a Nagycsaládosok Egyesületének zugligeti 

csoportjának, a Virányosi Szülők Szövetségének Freinet-kezdeményezéséről 

olvashatunk. Élve az 1985-ös törvény adta joggal és lehetőséggel a budapesti XII. 

kerületi Kelen József Általános Iskolában a szülők szövetsége az iskolában 

tapasztalható tarthatatlan nevelési-oktatási feltételek miatt párbeszédet 

kezdeményezett a tantestülettel, a kerületi tanács és a Művelődési Minisztérium 

képviselőivel is. A kezdeti, bíztató ígéreteket követően a szülők, az iskolaigazgató és 

a pedagógusközösség bevonásával, a tárgyi feltételek színvonalának növelésén 

túlmutató, az oktató munka tartalmi megújítását célzó próbálkozásra tettek 

kísérletet: „[…] a tartalmi munka megváltoztatásával olyan feladatot adtak 

maguknak, [amelyben] […] a pedagógusok törekvése találkozik a szülőkével: önálló 

arculatú iskolát szeretnének, ahol öröm tanítani és tanulni” (Rákosi, 1990, 9. o.). 

Korántsem szokványos módját választották a megvalósításnak, hiszen a 

kezdeményezés nyitányaként az egyik diák édesapja, Nyíri Ferenc - a szülőszövetség 

elnöke, maga is pedagógus – tartott előadást a pedagógusok nevelési értekezletén a 

francia Célestin Freinet reformpedagógiájáról. (Galambos Rita és Horváth H. Attila 

meghívottként részt vettek a nevelési értekezleten). A demokratikus 

partnerkapcsolat szellemiségében a virányosi szülők olyan humánus iskolára 

vágytak, ahol gyermekük egyéniségére épített, természetes nevelés-fejlesztés folyik. 

Az OPI két tudományos munkatársának eredeti szándékával egybehangzóan nem 

egy kizárólagos módszert kívántak ráerőltetni az iskolára, sokkal inkább azt 

szerették volna elérni, hogy ez az alternatíva is szerepelhessen a pedagógiai 

kínálatban. Próbálkozásaik maradandó sikerhez nem vezettek, mégis kiválóan 

érzékeltetik az 1985-ös oktatási törvényben rejlő szakmai és társadalmi 

együttműködés következtében megvalósuló, demokratikus alapokon szerveződő 

nevelési, oktatási intézményekben végbemenő reformok sajátosságait, irányát és 

jellegét. Ezen folyamatoknak, valamint a Freinet-pedagógia iránt elköteleződő 

tanítóknak, gyógypedagógusoknak és óvónőknek köszönhetően az ország számos 

pontján indultak el hivatalos, minisztériumi engedéllyel létrejövő, Célestin Freinet 

nevével fémjelzett próbálkozások. A fentiekkel kapcsolatban azonban elmondható, 
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hogy a Freinet-pedagógia magyarországi adaptációjának megvalósulását a 

mozgalom kezdeményezői – saját tanári hivatásukból fakadóan és a francia 

néptanítói eredetnek megfeleltetve - elsődlegesen nem óvodai, hanem iskolai 

keretek között képzelték el és szorgalmazták (Horváth H., 1991).  

A korábban már említett újságcikkben, Rákosi Judit soraiban is kifejeződik a 

Freinet-pedagógia viszonya az iskolai illetve az óvodai neveléshez: „Freinet előtérbe 

kerülésének az a logikus indoka, hogy a magyar óvoda rendkívül sok Freinet-elemet 

hordoz magában, így annak továbbfejlesztése az általános iskolában nem látszik 

megvalósíthatatlannak” (Rákosi, 1990, 9. o.). Míg az óvodai nevelés Rákosi szerint is 

látens módon magában hordozta a Freinet-szellemiséget, addig az iskolával 

kapcsolatban a beavatkozó jellegű továbbfejlesztés szükségességét fogalmazta meg. 

Ezen sajátosságok később, a Freinet-mozgalom szélesebb körű elterjedésének 

idején, a pedagógiai intézményesülés szakaszában beigazolódtak.27 A hagyományos 

tanulásértelmezés, a pedagógusszerep megváltozását igénylő, a frontális és formális 

dominanciájú szervezeti keretek és munkaformák átalakítását kívánó szemlélet már 

nyitott kapukat talált az óvodai nevelésben, amely a soproni óvodai 

életmódszervezést magában foglaló innovációban is meghatározó jelentőségűnek 

bizonyult, és amelynek következtében az 1990-es évektől kibontakozó Freinet-

mozgalom éltetői között is egyre nagyobb létszámban képviseltették magukat az 

óvodapedagógusok. 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
27Az iskolai próbálkozások közül az első 1990 szeptemberében, Nagykovácsiban Porkolábné Kóra Zsuzsa 
nevéhez fűződik (Porkolábné, Galambos és Horváth H., 1990). Majd Gaálné Gaál Györgyi 
Hódmezővásárhelyen, egy hollandiai Freinet-iskola segítségével, Havasi Valéria Szeged mellett, Tápén 
szervezett nagy sikerrel Freinet-szellemű alsó tagozatos osztályokat. Követőik voltak még Sopronban 
(1992-ben, Simonné Horváth Márta és Kladler Gabriella), Szegeden, Szolnokon, Tiszabőn, Debrecenben 
és Dunaújvárosban is. Az iskolai innovációk sikere, hatása és eredményessége - az óvodai 
életmódszervezésekkel ellentétben - azonban nem volt olyan széleskörű és tartós.  
 



 

26 
 

III. A VIZSGÁLAT KÖZÉPPONTJÁBAN ÁLLÓ ESET BEMUTATÁSA: A SOPRONI 

FREINET-KUTATÓCSOPORT INNOVÁCIÓJA  
 
III.1. A kezdetek: az óvodai nevelés megújítása iránti törekvések és a Freinet-

pedagógiával való találkozás 

 

A jelen vizsgálat stratégiájaként megjelölt pedagógiai esettanulmány szűkebb 

értelemben vett tárgya a soproni Freinet-kutatócsoport innovációjának 

feltárása. Ennek következtében a kutatás bemutatásának kezdeti szakaszában 

szükségesnek vélem meghatározni, hogy jelen értekezésben mi tekinthető a 

kiinduló- és középpontban álló esetnek, azaz a soproni kutatócsoport 

innovációjának, mert úgy vélem, hogy az ezt követő fejezetek (pl. a kutatás céljai, 

időbeli és tartalmi keretei, illetve menete, módszerei és metodikai alapelvei stb.) 

erre vonatkozóan értelmezhetők és tekinthetők érvényesnek.  

A jelen esettanulmány középpontjában az Apáczai Csere János Tanítóképző 

Főiskola Soproni Óvóképző Intézet két oktatójának és az I. sz. Gyakorló Óvoda két 

óvodapedagógusának együttműködéséből formálódó pedagógiai munkacsoport áll. 

A kezdeményezők, Eperjesy Barnabásné és Zsámboki Károlyné dr., főiskolai oktatók 

valamint Lakihegyi Alfrédné és Friedrich Árpádné, óvodapedagógusok az 1985. évi 

oktatási törvény által deklarált szakmai autonómia mentén szerették volna 

megújítani az óvóképző intézet gyakorló óvodájának egy gyermekcsoportjában az 

addig központilag előírt, didaktikus keretek között működő óvodai életet. Az 1988-

89-es tanévtől kezdődően elméleti és gyakorlati kutatómunkájuk célja egy 

olyan újszerű életmódszervezés kidolgozása volt, amely az óvodás gyermekek 

egyéni sajátosságaira építve, annak megfelelő módon, természetes 

élethelyzetekben és alkotó tevékenységekben biztosítja a tapasztalatszerzés 

és tanulás folyamatát, valamint a gyermeki és pedagógusi személyiség 

kibontakozását. A közös munka kezdetén, 1989 tavaszán megfogalmazták az 

óvodai nevelés legelemibb (csoportszintű) reformjának alapelveit, majd stencilezett 

papírokon, táblázatos formában elkészítették az 1989-90-es tanévre szóló 

kiscsoportos pedagógiai tervet. Az 1989-90-es tanév szeptemberétől – még nem 

hivatalos módon, de már az 1989-es Óvodai Nevelési Program által is elismert és 

biztosított „módszertani szabadság” mentén - kísérleti jelleggel kezdték el 

megvalósítani óvodai csoportjukban a tervezetben szereplő ötleteket. 
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Az 1990-es esztendő elején váratlannak és meglepőnek nevezhető 

felismerésre tettek szert a soproni munkacsoport tagjai, amikor kezükbe került a 

Népszabadság folyóiratban, Rákosi Judit (Rákosi, 1990, 9. o.) tollából született írás 

Iskolateremtő szülők? címmel (1. számú melléklet). A cikk egy, a szülők részéről 

induló, újszerű budapesti iskolai kezdeményezésről számolt be, amelyet Célestin 

Freinet, francia reformpedagógus neve és pedagógiája fémjelzett. Az írásban 

Zsámboki Károlyné az óvodai vonatkozásokra is talált utalást: „Freinet előtérbe 

kerülésének az a logikus indoka, hogy a magyar óvoda rendkívül sok Freinet-elemet 

hordoz magában.” (Rákosi, 1990, 9. o.), illetve a főszöveg mellett olvasható volt egy 

keretes, apróbb betűs, rövid ismertetés Célestin Freinet pedagógiai alapelveiről, 

koncepciójáról: „A francia pedagógus, Freinet szerint a nevelésnek […] a gyerek 

szükségleteire és igényeire tekintettel természetesnek és természetközelinek kell 

lennie. Elgondolásának lényegét három tényező adja: az életközeliség, a játékos 

munka és a természetes nevelés. […] a gyerek érdeklődését nem felébreszteni, hanem 

fenntartani kell […] Ezt az ősi motivációt úgy hasznosíthatjuk a nevelésben, hogy 

állandóan lehetőséget biztosítunk a kísérletező tapogatózásra, vagyis arra, hogy a 

gyerek […] maga járja végig a megismerés kacskaringós ösvényeit” (Rákosi 1990, 9. 

o.).  A fenti cikket elolvasva a soproni oktatók nagyfokú szellemi rokonságot 

véltek felfedezni saját szakmai nézeteik, elképzeléseik és a Freinet-pedagógia 

között. A felismerést követően gyors és alapos könyvtári kutatást folytatva 

egyértelműen meggyőződhettek arról, hogy a tevékeny munkálkodásra építő 

természet- és életközeliségen alapuló nevelés gondolatának nem ők az első 

felfedezői, ezért úgy tartották etikusnak, hogy Célestin Freinet-ről nevezzék el óvodai 

programjukat. Ezt követően már Freinet-kutatócsoport néven folytatták tovább 

szakmai tevékenységüket. A „kutatócsoport” elnevezéssel egyrészt jelezni 

kívánták a francia eredetű, iskolai reformpedagógiai koncepció hazai adaptációjával 

kapcsolatos tevékenységük útkereső-kísérletező jellegét, másrészt a kutatómunka 

egyben a két főiskolai oktató tudományos munkájának szerves részét is képezte.  

Az egyedi kísérlet mielőbbi hivatalossá és törvényessé tételét az érintett 

óvoda gyakorlóintézmény jellege miatt különösen fontosnak és sürgősnek tartották 

a kutatócsoport tagjai, ezért 1990. február 1-jén kérelemmel fordultak a Művelődési 

Minisztérium Alapfokú Nevelési Főosztályához. Az 1990. február 15-i dátummal 

keltezett válaszlevélben dr. Dávid László, megbízott főosztályvezető a kísérlet 
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engedélyezéséről adott hírt, amelyet visszamenőleg 1989. szeptember 1-jétől 

kezdődően, határozott időre, - az 1991-92-es tanévig - kapott meg a soproni 

kutatócsoport. (2. számú melléklet) 

A munka folytatásában a Freinet-pedagógiával kapcsolatos ismeretek és 

tapasztalatok iránti érdeklődés céljából a soproni oktatók kapcsolatba léptek a 

fentebb említett újságcikkben szereplő Horváth H. Attilával és Galambos 

Ritával, akik az Országos Pedagógiai Intézet (OPI) kutató-munkatársaiként a francia 

reformpedagógiai irányzat hazai képviselői voltak. A két eltérő helyszínről és 

megközelítésből – Sopronból, az óvodai nevelés irányából, valamint Budapestről, az 

iskolai adaptációs törekvések felől - induló Freinet-szellemű kezdeményezések csak 

lassan, alkalomszerűen és rövid időre fonódtak össze, mert az óvoda és az iskola 

világa eltérő utakat és lehetőségeket jelölt ki számukra. A fenti kapcsolódás egyik 

színtere volt az 1990 januárjában 31 alapító taggal megalakult Magyar Freinet 

Alapítvány, amelyhez a bejegyzést követő hónapokban a soproni szakemberek is 

csatlakoztak. Az alapítványi tagsággal egy azonos pedagógiai elvekért és 

gyakorlatért küzdő szakmai közösségnek, a Freinet-mozgalomnak lehettek 

részesei. Az alapítvány összefogásával működő mozgalom egyre több szakmai 

színtéren mutatkozott be, elindítva az újabb kapcsolatfelvételeket és gazdagítva a 

már létező összeköttetéseket. A soproni innováció iránti érdeklődés elindítója 

számos intézmény és óvodapedagógus esetében az 1990 júliusában Pécsett 

megrendezésre került Pedagógiai Nyári Egyetem Freinet-stúdiuma volt.28 Az Icsu 

Ferencnével készített interjúból és a vizsgált levelekből kiderült, hogy az 

óvodapedagógusok közül sokan itt találkoztak először Célestin Freinet 

pedagógiájával, és Horváth H. Attilától ezen alkalommal hallottak a soproni Freinet-

szellemű óvodai csoportról.  

 

III.2. Az egyedi kísérlettől az országos hírnévig 

 

Az 1989-90-es tanévtől kezdődően tehát a soproni óvóképző gyakorló óvodájában 

– országosan elsőként - minisztériumi engedéllyel, egyedi kísérletként indult 

el egy Freinet-szellemű alternatív óvodai életmódszervezés. A kutatócsoport 

munkáját - az időközben főiskolai rangra emelkedett – óvóképző intézmény is 

                                                           
28Horváth H. Attila, Galambos Rita és Porkolábné Kóra Zsuzsa vezetésével. 
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mindvégig támogatta. Tóth Marianna, akkori oktatási, majd általános főigazgató-

helyettes – a 12/1985. (X. 1.) MM rendeletben előírt intenzív továbbképzések, 

majd a 277/1987 (XII. 22.) Kormányrendeletben rögzített kötelező posztgraduális 

továbbképzések felelős szervezőjeként - az elméleti kurzusokat kiegészítő 

gyakorlati specializációk keretei között lehetőséget biztosított az intézményben 

kidolgozott alternatív óvodai életmódszervezések bemutatkozására.29 Így a Freinet-

kutatócsoport tevékenységét és a francia gyökerű reformpedagógiai koncepció 

hazai óvodai megvalósulását évente számos óvodapedagógus ismerhette meg a 

fenti képzéseknek köszönhetően.  

A kibontakozó Freinet-szellemű kezdeményezést a soproni óvóképző 

évszázados múltja, szakmai elismertsége és az intézményhez kötődő számos 

neveléstudományi innováció30 miatt a hazai pedagógusképző társintézmények is 

kiemelt figyelemmel követték. Szakmai tapasztalatcsere és információszerzés 

céljából – már néhány héttel az óvodai kísérlet hivatalos minisztériumi engedélyét 

követően, 1990. március 19-én - a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Pedagógia 

Tanszékének oktatói tettek látogatást a Freinet-szellemű óvodai csoportban, 

valamint részt vettek a főiskolai hallgatók óvodai gyakorlati megbeszélésén is. A 

találkozás olyan sikeres volt, hogy három hét múlva az oktatókat a kaposvári 

óvodapedagógusok is követték, majd a társintézmények közül ősszel az esztergomi 

és a bajai képző oktatói és hallgatói látogattak el Sopronba és vitték hírét a 

kutatócsoport eredményeinek. Az év végi oktatói jelentésekből kiderült, hogy a 

győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola – amellyel az 1986-tól 1990-ig 

tartó integráció szoros kapcsolatot eredményezett - többször is szervezett 

tanulmányutat a tanítójelölteknek a soproni Freinet-szellemű kísérlet 

                                                           
29A továbbképzések felépítése két, egymástól jól elkülöníthető egységet alkotott: az első, mindenki számára 
kötelező „blokkban” elismert neveléstudósok, oktatáskutatók (többek között Mihály Ottó, Trencsényi 
László, Horváth H. Attila, Kereszty Zsuzsa, Komlósi Sándor, Gergely János, Kárpáti Andrea) szolgáltak 
naprakész információkkal a pluralizmus sikereiről és kudarcairól, a pedagógiai rendszerváltásról, az 
alternatívok sorsáról, majd ezt követően egy szabadon választható speciálkollégium munkájában vehettek 
részt a pedagógusok, amelynek egyike volt a Freinet-pedagógiával és óvodai adaptációjával való 
ismerkedés. 
30Ezen képző tanárai – dr. Kelényi Ferenc és Major László - nyújtották be tervezetüket az Oktatásügyi 
Minisztériumhoz az érettségire épülő „tanító- és óvóképző akadémiák” felállítása ügyében, új tanterveket, 
oktatási jegyzeteket dolgoztak ki, és munkáik az új típusú képzés elvi-elméleti alapkövei lettek. 1959 óta 
folyik német nemzetiségi óvóképzés az intézményben, illetőleg az ország óvóképzői közül elsőként itt 
kezdte meg működését az akkor legfrissebb oktatástechnikai vívmánynak számító zártláncú televíziós 
rendszer. A disszertációmban vizsgált 1988-89-es időszakban pedig közel fél tucat alternatív óvodai 
életmódszervezés bontakozott ki a soproni oktatók és óvodapedagógusok együttműködésének 
köszönhetően (Sarkady és M. Horváth, 1993, szerk.). 
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megismerésére. (Egy érdeklődő hallgatójuk három hónapon át tanulmányozta a 

Freinet-szellemű óvodai életmódszervezést.) A kutatócsoport oktatói 1992-ben a 

sárospataki tanítóképző meghívásának tettek eleget, majd 1993 tavaszán a 

Budapesti Tanítóképző Főiskola oktatói és hallgatói is ellátogattak az óvodai 

csoport belgatükre mögé.  

Az innováció híre a felsőoktatási kapcsolatrendszeren túl az 

óvodapedagógiai szakmai szervezeteknél, különböző neveléstudományi fórumokon 

és körökben, valamint a pedagógusok között is gyorsan terjedt, amelynek 

következtében a soproni oktatókat és a gyakorlatvezető óvodapedagógusokat 

országszerte és határainkon túl egyaránt bemutatkozó előadásokra invitálták, 

illetve a gyakorló óvodai csoport belgatükrös megfigyelőjéből számos vendég 

pillanthatott be a Freinet-szellemű óvodai csoport mindennapjaiba. Az 1990-es 

esztendő végén a bemutatkozó előadások sorában egy különleges, az 

óvodapedagógia szakmai „elit”-je előtti bemutatkozás és megmérettetés is helyet 

kapott. December 11-én, Budapesten a Magyar Pedagógiai Társaság Kisdedneve-

lési Csoportjának felkérésére Horváth H. Attila Freinet-pedagógiáról szóló előadá-

sa után Eperjesy Barnabásné és Zsámboki Károlyné ismertették a soproni Freinet-

szellemű óvodai élet egy éves tapasztalatait, sikereit. A hallgatóság soraiban jelen 

volt B. Méhes Vera is, aki - mint egy másik külföldi (Maria Montessori) 

reformpedagógiai koncepciót jól ismerő és Magyarországon alkalmazó 

óvodapedagógus - tagja volt a Kisdednevelési Csoportnak. Az előadást követően 

felkérte Zsámboki Károlynét és Eperjesy Barnabásnét, hogy küldjék el részére a 

Freinet-szellemű óvodai életmódszervezésről szóló programjukat. A dokumentum 

tanulmányozását követően írt elismerő és köszönő levele az első 

reformpedagógiákat és az óvodaügyet egyaránt jól ismerő szakember véleménye 

volt. Sorai és a vele való kapcsolat szakmai megerősítést, bátorítást és önigazolást 

jelentett a soproni Freinet-kutatócsoport számára. (A levél a 3. számú mellékletben 

olvasható.)   

A kutatócsoport kapcsolatainak és ismertségének alakulásában jelentős volt 

az óvodapedagógusok részére szervezett előadások mellett a más alternatív 

kezdeményezések képviselőivel való találkozás, konzultáció, és a szakmai 

megmérettetést szolgálták a különböző konferencia-előadások is. Ezek sorában az 

egyik legkorábbi és meghatározó jelentőségű az 1991 áprilisában a Magyar 



 

31 
 

Óvodapedagógiai Egyesület által Miskolcon megrendezett Alternatív 

óvodapedagógiai elképzelések Magyarországon című országos tanácskozás volt. 

A Freinet-pedagógiáról és az óvodai adaptációs lehetőségekről Horváth H. Attilát 

követően a soproni oktatók tartottak előadást. Majd 1992. április közepén a Fejér 

Megyei Óvodapedagógiai Napok rendezvénysorozatára voltak hivatalosak (L44), 

majd ugyanezen év májusában, Nagy Jenőné felkérésére Szolnokon tartottak 

előadást a II. Országos Óvodai Esztétikai Tanácskozáson. 

A kutatócsoport tagjai – óvodapedagógiai érintettségük és elköteleződésük 

miatt – a francia reformpedagógia iskolai adaptációját nem kísérték intenzív 

figyelemmel. A pedagógusképzéshez és a Soproni Óvóképző Főiskolához fűződő 

kötődés következtében azonban a tanítókkal való kapcsolatfelvétel is 

megvalósulhatott.31 A gyakorló óvoda Freinet-szellemű csoportjának híre a 

szakmai-közéleti- és sajtónyilvánosságon keresztül a soproni iskolákhoz is eljutott, 

amelynek következtében a Hunyadi János Általános Iskola két tanítónője, dr. 

Simonné Horváth Márta és Kladler Gabriella hetente visszatérő óvodalátogatók 

voltak. Korábbi neveléstudományi ismereteik és a látottak hatására a Freinet-

pedagógiával kapcsolatos érdeklődésük és elköteleződésük erősödött, majd a 

Horváth H. Attilával és a Nagykovácsiban működő Freinet-iskolával való szakmai 

kapcsolat és önképzés eredményeképp 1992 szeptemberétől két Freinet-osztályt 

indítottak a soproni iskolában (Pápai, 1994). Vizsgálódásaim során egy további 

iskolai kapcsolatról is tudomást szerezhettem. A soproniakat – konzultáció és 

tapasztalatcsere céljából – felkereste a Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet 

vezetője és két munkatársa, valamint Havasi Valéria tanítónő, aki a Szeged 

melletti Tápén vállalkozott egy Freinet-szellemű osztály („Freinet-tanoda”) 

indítására.  

 

III.3. A határon túli magyar kötődések és más külföldi kapcsolatok 

 

A soproni óvóképző a kutatócsoport megalakulását követő években nem csupán 

mint a felsőfokú oktatásban elismert tudományos-szakmai tényező segítette az 

oktatók és az óvodapedagógusok tevékenységének kibontakozását, hanem külhoni 

                                                           
31A gyakorlati képzésben már korábbi, jól bevált szokás szerint a gyakorlatvezető oktatók iskolalátogatásra 
vitték a hallgatókat az általános iskolák első osztályaiba. 
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kapcsolatai és képzései révén - a kutatócsoport tagjainak személyében - 

megteremtette a Freinet-pedagógiával való ismerkedés lehetőségét a határainkon 

túli magyar pedagógusok számára is. A határon túli óvónőkkel való 

kapcsolatfelvétel során elsőként a hajdúböszörményi képző játszott közvetítő 

szerepet, ahol 1991. szeptember 4-én a külhoni óvodapedagógusok és a Freinet-

kutatócsoport közötti első találkozás történt. A pedagógusok többsége Erdélyből 

érkezett. A kutatócsoport oktatóinak vallomásából kiderült, hogy az akkori 

Romániában az erdélyi magyarlakta területeken politikai okokból sokkal könnyebb 

volt elfogadtatni egy francia eredetű pedagógiai irányzatot, mint bármely magyar 

gyökerekkel rendelkező innovációt. A következő évtől kezdődően a korábbi, 

hajdúsági helyszín helyett már Sopronban megrendezett továbbképzéseken 

ismerkedhettek a pedagógusok az óvodai innovációkkal, köztük a Freinet-

szellemiség adaptációjával is.  

A külhoni kapcsolatok köre a felvidéki Komáromba kihelyezett levelezős 

képzéssel, majd a dunaszerdahelyi Módszertani Központban folyó 

továbbképzésekkel bővült (Sarkady és Tóth, 1993. 122-126. o.). Ezen helyszíneken 

Zsámboki Károlyné, Eperjesy Barnabásné és a gyakorlatvezető óvodapedagógusok 

rendszeres előadók voltak. A bemutatkozó előadások folytatásaképp a 

későbbiekben két-három óvoda összefogásából született néhány freinet-s 

összejövetel, illetőleg 1994-ben a felvidéki Komáromban egy egész napos magyar 

nyelvű Freinet-szeminárium megtartására kaptak felkérést a kutatócsoport tagjai 

(L96). A visszaemlékezések és a szemináriumról szóló riport tanúsága szerint a 

vizsgált időszakban a Felvidéken is működhettek az alternatív óvodai 

kezdeményezések, amelyeknek megvalósításához többnyire nem az engedély, 

hanem a szakmai háttér hiányzott. Ezen okból fogadták szívesen az óvodák a 

soproni pedagógusképző és a Freinet-kutatócsoport szakmai segítségét (Miskó, 

1995, 7. o.).  

A Soproni Óvóképző Főiskola által az erdélyi Deákiban és a szlovéniai 

Lendván tartott nyári egyetemekre, pedagógus-továbbképzésekre a Freinet-

szellemű óvodai életmódszervezésről készült - óvodai tevékenységeket, Freinet-

technikákat dokumentáló - videofelvételek segítségével jutott el a kutatócsoport 

híre és innovációjuk látható eredménye.    
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A külföldi kapcsolatok sorában az ausztriai St. Pölten-ben és Bécsben, 

valamint a németországi Deggendorfban tett látogatás létrejöttében játszott 

szerepet a Soproni Óvóképző Főiskola. Kutatásaim alapján ezen alkalmak egyrészt 

az ismerkedést, tapasztalatcserét, másrészt a kutatócsoport számára a szakmai 

feltöltődést, megerősítést szolgálták, valamint a továbbfejlődés irányait és 

lehetőségeit mutató alternatívák megismerését is biztosították. Az osztrák illetve a 

német óvodákban a természetközeliség, a gyermeki, pedagógusi és intézményi 

autonómia már jól működő gyakorlatával találkozhattak a magyar vendégek.32 Itt 

bizonyosodhattak meg először a projektmódszer óvodai alkalmazásában rejlő 

komplex ismeret- és tapasztalatszerzésről, amelyet később a Freinet-szellemű 

óvodai életmódszervezésben is alkalmazni kezdtek. (Lásd Eperjesy Barnáné és 

Zsámboki Károlyné Az ősz kincsei című könyve.) A St. Pölten-i látogatást 1991 

novemberében viszonozták a soproniak, amikor az érdeklődő osztrák 

óvodapedagógusokat a Freinet-szellemű óvodai csoportban látták vendégül. 

A reformpedagógiák XX. század végi adaptációs lehetőségeivel kapcsolatos 

ismeretekre tehettek szert a soproni oktatók, amikor a bécsi óvóképzőben 

szemináriumokat látogattak, és bepillantást nyertek az intézmény gyakorló 

óvodájának életébe, valamint a bécsi Waldorf - iskola és óvoda mindennapjaiba. 

Ezen értékes reformpedagógiai tapasztalatokat elemezve, az eltérő – mégis azonos, 

reformpedagógiai gyökerű – irányzatok összehasonlításával vált egyre inkább 

letisztultabbá, érthetőbbé a francia néptanító, Célestin Freinet szintézis-pedagógiája. 

(Zsámboki Károlyné és Eperjesy Barnabásné első nemzetközi bemutatkozó előadása 

szintén Bécsben volt (L45), a Comenius-évforduló kapcsán a Nemzetközi Waldorf-

pedagógiai Egyesület által szervezett rendezvénysorozat alkalmából.) 

A németországi, deggendorfi Szociálpedagógiai Szakakadémián tett 

látogatás alkalmával a soproni oktatók számára tanulságos élmény volt 

megtapasztalni a felsőoktatásban folyó képzés hallgató- és gyakorlatorientált 

jellegét, amelyben olyan - a kooperatív műhelymunka keretei között megvalósuló - 

szabad önkifejezési technikákat is felfedezni véltek, amelyek Célestin Freinet 

szellemiségével rokonságot mutattak, és amelyeket a későbbiekben szívesen 

honosítottak meg a hazai gyakorlati képzésben.  

                                                           
32St. Pöltenben a polgármester által jóváhagyott helyi programok szerint dolgoztak az óvodák. 
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A Freinet-kutatócsoport további külföldi vonatkozású kapcsolatai közül egy 

japán-magyar óvodapedagógiai érintettség,33 illetve egy kaposvári 

francianyelvű, Freinet-szellemiségű magánóvoda említhető még. A soproni 

oktatók 1992 januárjában, majd júniusában Kereszturi Ferencné – az OPI óvodai 

csoportjának vezetője és a japán Hani Alapítvány34 magyarországi elnöke - 

meghívására (L46) Keszthelyen tartottak bemutatkozó előadásokat a Freinet-

pedagógia iránt érdeklődő óvodapedagógusok részére. Az elnök asszonnyal és az 

alapítvánnyal való kapcsolatfelvételt követő évben, 1993-ban már Japánból érkezett 

óvodapedagógusokat fogadhattak Sopronban a gyakorló óvoda Freinet-

csoportjában. (Később, 2011-ben Zsámboki Károlyné - Freinet-szellemben írt - 

Matematika kézzel, fejjel, szívvel című könyvét szintén a Hani Alapítvány 

közreműködésével, Tordáné Hajabács Ilona közvetítésével adták ki japán nyelven.)   

A januári keszthelyi bemutatkozást követően tavasszal, a Hani Alapítvány 

reformpedagógiákkal foglalkozó továbbképzésén a Freinet-kutatócsoport 

oktatóinak személyes találkozásra nyílt alkalmuk a téma jeles hazai kutatójával, 

Németh Andrással. Az interjúk tanúsága szerint az ismeretlenségből előbukkanó 

soproni docensek Célestin Freinet szintézis-pedagógiájáról és annak egy lehetséges 

hazai óvodai adaptációjáról szóló előadását elismerően fogadta az ELTE 

neveléstörténész-kandidátusa, aki a későbbiekben a Freinet itt és most címmel 

megjelenő könyvük lektorálásával került újra munkakapcsolatba az oktatókkal. A 

Magyarországon akkoriban nem túl gyakorinak számító külföldi (japán) kapcsolat 

és érdeklődés illetve a reformpedagógiák szaktekintélyének számító Németh András 

elismerő véleménye újabb megerősítést jelentett, és a folytatáshoz motivációt 

nyújtott a kutatócsoport számára.    

A francia nyelvű Freinet-szellemiségű magánóvodát - amelyet egy 

francia-magyar házaspár alapított – a Kaposvárott megrendezett „HOL-MI” 

nemzetközi konferencia35alkalmával látogathatta meg Zsámboki Károlyné és 

                                                           
33Célestin Freinet pedagógiájának nagy sikere volt Japánban is. 1998-ban itt rendezték meg a nemzetközi 
Freinet-találkozót (RIDEF).  
34A Hani Alapítványt Hanik Yoko alapította, aki kilenc évig élt Magyarországon. A szervezet céljai: 
szakirányú pedagógiai tevékenységek továbbfejlesztése érdekében végzett kutatások lebonyolítása, 
ezekhez intézményes keretek létrehozása és a magyar-japán pedagógiai együttműködés támogatása. 
35Kaposvárott a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola minisztériumi támogatással 1992. február 6-
7-én egy nagy nemzetközi konferenciát rendezett Alkotás és együttműködés a nevelésben címmel, 
tapasztalatcsere és „módszertani vásár” céljából „HOL-MI” elnevezéssel. Ez a rendezvény lehetőséget 
biztosított az országban működő egyedi kísérletek, alternatív kezdeményezések bemutatkozására (L40). 
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Eperjesy Barnabásné. A kaposvári óvoda élő, levelező (és Freinet gyakorlatához 

hasonló csomagküldő) kapcsolatot ápolt a vence-i Freinet-iskolával, így a soproni 

kutatócsoport tagjai - eredetisége miatt különlegesen értékes - francia Freinet-

szellemű ötleteket sajátíthattak el, és Vence-ból érkezett, a Freinet-technikák 

megvalósítását elősegítő eszközöket ismerhettek meg a látogatás során. Ezen 

ötletek és technikák kipróbálása és a látottakhoz hasonló eszközök elkészítése a 

későbbiekben a soproni óvodai életmódszervezés Freinet-szellemiségét is 

gazdagította. 

A 1992. februári kaposvári módszertani vásár - helyet biztosítva az 

országban működő egyedi kísérletek, alternatív kezdeményezések 

bemutatkozására - még egy különleges élménnyel szolgált a soproni kutatócsoport 

számára. Az interjúkból és a dokumentumokból kiderült, hogy a konferenciára 

meghívást kapott Freinet egykori Modern Iskolájának helyszínéről, Vence-ból 

érkezett pedagógus-házaspár, Mireille és Bartrand Renard is. A Freinet-

pedagógiáról szóló francia nyelvű előadás alkalmával a soproni oktatók először 

hallhattak „eredeti”, hiteles forrásból a francia néptanító alapelveiről, pedagógiai 

nézeteiről és azok alkalmazásáról, értelmezéséről.36 Az eredeti francia 

gondolatokkal való nagyfokú azonosság, a teljes szellemi rokonság megnyugtató és 

értékes visszajelzés volt a hazai kezdeményezők számára, jól tükrözte és igazolta a 

Freinet-pedagógia alkalmazhatóságának jellegét és azon kritériumait, mely szerint 

az eredeti szellemiség mint „központi mag” (vö. Horváth H., 1994) körüli 

elrendeződésben, az állandó megújulás mentén, a választhatóság és sokszínűség 

szabadságát és felelősségét egyaránt magában hordozva valósulhatnak meg a világ 

bármely pontján – a sopronihoz hasonló - adaptációk. 

 

III.4. Az oktatáspolitika támogató szerepe az innováció terjedésében 

 

Az 1990-es évek elejétől a soproni kezdeményezés a közoktatás-fejlesztési céllal 

meghirdetett minisztériumi és alapítványi pályázatok révén több alkalommal is 

                                                           
361995-ben a soproni oktatók meghívást kaptak az ICEM franciaországi képviselőjétől egy Lyon melletti 
(Préaux) Freinet-iskolába (L98), de sajnos az utazással járó költségeket nem tudták vállalni, ahogy a 
nemzetközi Freinet-találkozókra (RIDEF) szintén anyagi okok miatt nem juthattak el. Életkoruk miatt 
ösztöndíjas pályázatokra pedig már nem jelentkezhettek. 
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jelentős anyagi támogatáshoz jutott37, amelynek eredményeképp nem csupán 

eszközbeszerzésekre, tanfolyamok és találkozók szervezésére kerülhetett sor, 

hanem ennek köszönhetően jelenhettek meg a két főiskolai oktató tollából a 

kutatócsoport munkáját bemutató és a Freinet-pedagógiát népszerűsítő 

kiadványok.  

A kutatócsoport első, sikeres pályázata 1991 tavaszán a Csokonairól 

elnevezett, a nevelőképzés reformjához című program38 keretei között valósult 

meg. A pályázatot 1991. február 6-án a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály 

Tanítóképző Főiskola a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 

Pedagógusképzési és Továbbképzési Koordinációs Osztályának támogatásával 

hirdette meg. A benyújtott pályamunkával - a 30.000 forintos támogatáson túl - 

sikerült a soproni Freinet-kutatócsoportnak bekerülni az állami támogatást élvező 

egyedi pedagógiai kísérletek körébe. 

1991 júniusában a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közoktatás-

fejlesztési Alapjához benyújtandó pályázat elkészítéshez Horváth H. Attilától – 

mint OPI munkatárstól - kértek és kaptak segítséget a soproni oktatók (L5). A 

pályázatok elbírálását követően a Báthory Zoltán elnökletével vezetett kuratórium 

értékesnek találta, és 200.000 forintos támogatásban részesítette a soproni 

kezdeményezést (L6). Az összeg felhasználására számtalan igény és lehetőség 

kínálkozott. A Freinet-pedagógia hazai óvodai adaptációját tekintve azonban – az 

interjúk tanúsága szerint - a kutatócsoport leginkább az óvodapedagógusok 

számára készítendő, az elinduláshoz segítséget nyújtó Freinet-szellemű óvodai 

programajánlás elkészítését látta kívánatosnak. A korábban már említett, 

stencilezett formában, saját használatra készített egy éves tervezet egyre szélesebb 

körben, szinte követhetetlen módon terjedt az országban, így a nagyfokú 

érdeklődést látva, szükségessé vált egy hivatalos, a kutatócsoport eddigi 

tapasztalatait összegző és az érdeklődők számára „szegletkőnek” minősíthető 

                                                           
37A legjelentősebbek a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közoktatásfejlesztési Alapja által, a 
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium és a Soros Alapítvány által, a Közoktatási és 
Modernizációs Alapítvány, illetve a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt által meghirdetett pályázatok 
voltak.  
38A Csokonai-program a pedagógusmesterség gyakorlati elsajátítását szolgáló céllal, az elméleti és 
gyakorlati problémákat feltáró jelleggel született meg. Három témakört érintett: felsőfokú, nappali 
tagozatos nevelőképzése, gyakorló pedagógusok továbbképzése és az utánpótlás-nevelés. Pályázni a 
témával kapcsolatos szakirodalom, jegyzet, kipróbált vagy tervezett tematika ajánlásával, módszertani 
útmutatók, szemelvénygyűjtemények, kísérleti vagy kevésbé ismert tankönyvek, segédanyagok 
közreadásával, nevelői tapasztalatok közzétételével lehetett. 
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kiadvány megjelentetése. Ennek eredményeképp született meg 1991 nyarán, és 

Horváth H. Attila lektorálását követően, szeptemberben jelent meg, az Egy Freinet-

szellemű alternatív óvodai program Sopronban című mű, amely - a korábbi 

stencilezett változat felhasználásával - három évre (kis-, középső- és nagycsoportra) 

tervezett komplex tevékenységkörökben a gyermeki és pedagógusi autonómiára és 

kreativitásra építve kínált ajánlást egy szabad, alkotó légkörű óvodai élet 

megvalósítására (Zsámboki és Eperjesy, 1991). Ezt követően, 1992 áprilisában látott 

napvilágot a programhoz tartozó módszertani jellegű ajánlás, Freinet-vel 

szabadabban címmel. (Utószavát szintén Horváth H. Attila írta.) Az említett műben 

a szerzők a korábbi programajánlások elméleti háttereként, óvodapedagógiai 

nézőpontból értelmezték a Freinet-pedagógia szellemiségét, alapelveit és technikáit 

(Zsámboki és Eperjesy, 1992a).  

A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt (továbbiakban PSZMP) 

elnevezésű szervezethez39több pályázatot is benyújtott a soproni Freinet-csoport 

(L82, L83). Ezek egyikének eredményeképp, 1992. augusztus végén, Sopronban 

került megrendezésre egy országos Freinet-találkozó. A találkozóra az ország 

számos pontjáról érkeztek a francia reformpedagógia iránt érdeklődő, illetve a hazai 

adaptáció megvalósításán már dolgozó óvodapedagógusok, akik az öt napos 

eseményt követően hírét vitték a soproni kutatócsoport tevékenységének. A 

pályázatok során elnyert támogatás felhasználásáról írásos beszámoló is készült, 

amelynek egy részletét az Iskolakultúra 1993/3-4. számában Hogyan lesznek a 

Freinet-pedagógusok? címmel tette közzé Zsámboki Károlyné (Zsámboki, 1993b).  

Egy későbbi, szintén a PSZMP-hez kapcsolódó pályázat eredményeképp Az 

ősz kincsei címmel látott napvilágot Eperjesy Barnabásné és Zsámboki Károlyné 

tollából egy projektgyűjtemény, amely 1993 decemberében jelent meg a Keraban 

Kiadónál. Alcíme: Természet- és életközeli projektvázlatok, témaötletek.40 A 

Freinet-pedagógiára való utalás nem szerepel a könyv címében, de kutatásaim 

szerint a szerzők a kiadvány megszületéséhez azon óvodapedagógusok leveleit, 

                                                           
39A szervezetet a Közoktatási Minisztérium 1992-ben hozta létre. A kormányzati forrásokat és saját 
bevételeket felhasználó pénzalapból pályázatok révén támogatta pedagógiai programok, taneszközök, 
tankönyvek, segédkönyvek, interdiszciplináris háttéranyagok kidolgozását, széleskörű terjesztését, továbbá 
e speciális pedagógiai szerepekre való felkészítés tanfolyamait. Vezetője Zsolnai József volt. 
40A könyv az óvodai nevelésben a korábbi kötelező és didaktikus jellegű foglalkozások helyett szabad 
időkeretben feldolgozható, az aktuális témakörökhöz kapcsolódó életszerű tevékenységeket, projekteket 
kínált az óvodapedagógusoknak. A mű a projektmódszer óvodai alkalmazását tekintve újdonságnak 
számított. 
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írásait használták fel, akik a freinet-s intenzív továbbképzéseket követően 

beszámoltak az óvodai munkájuk során megvalósított természetközeli freinet-s 

élményeikről (L48-L81, L87, L90).  

A PSZMP-hez kapcsolódó újabb pályázati kiírás során a soproni oktatók a 

Montessori-pedagógia hazai képviselőjével, B. Méhes Verával közösen nyújtottak be 

egy kérelmet a Freinet- és Montessori-pedagógia összehasonlítására vállalkozó mű 

megírására. (Maria Montessori és Célestin Freinet pályatársakként gyakori szakmai 

párbeszédeket, vitákat folytattak, többek között ezért is vetődött fel az 

összehasonlító elemzés gondolata.) A pályázat sikeres volt, és a közös munka 

közösen elkészített vázlat és szempontrendszer alapján elkezdődött (L7, L89). A 

későbbiekben azonban - B. Méhes Vera javaslatát elfogadva és a PSZMP-vel 

megegyezve - két különálló könyv lett belőle (L97). Így született meg 1994-ben a 

Freinet itt és most című könyv Eperjesy Barnabásné és Zsámboki Károlyné tollából, 

amely végül 1995-ben jelent meg a Tankönyvkiadó gondozásában. A lektori 

véleményeket dr. Németh András (L91) és dr. Bakó Gyöngyi (L92) írták. A könyv 

néhány részlete - azonos címmel - megjelent az Új Pedagógiai Szemle 1993. évi 3. 

számában (Zsámboki, 1993a).  

Mindeközben a soproni Freinet-szellemű egyedi kísérlet minisztériumi 

engedélyének előre meghatározott ideje 1992 decemberében lejárt, így a Freinet-

kutatócsoport és az óvodai kísérlet működésében elérkezett a számadás ideje. A 

kezdeményezés megvalósulásáról, annak eredményeiről 1993. január 5-én a 

soproni oktatók és óvodapedagógusok összegző jelentést küldtek a minisztérium 

számára. Munkájuk eredményeinek bemutatása mellett újabb kérelmet 

nyújtottak be a Freinet-szellemű alternatív óvodai program további 

fennmaradásának engedélyezésére, amelyre 1993. február 11-én Szűcs Miklós 

tanügy-igazgatási főosztályvezető aláírásával érkezett meg a határozat. (4. számú 

melléklet) A dokumentum tanúsága szerint a minisztérium a soproni 

kutatócsoport részére - egyedi megoldásként, határozatlan időre – továbbra is 

engedélyezte a Freinet-szellemű alternatív óvodai program működését, amely 

a későbbi években számos óvodapedagógusnak (és néhány tanítónak is) a 

közoktatás innovatív megújításának inspirációját nyújtotta, illetve a Freinet-
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pedagógiával való elméleti és gyakorlati találkozás lehetőségét és színhelyét, 

valamint az iránta való elköteleződés kiindulópontját jelentette és jelenti ma is.41   

  

IV. A KUTATÁS TEMATIKUS ÉS IDŐBELI KERETEI, VÁRHATÓ JELENTŐSÉGE 
 

IV.1. A kutatás céljai és vizsgálandó kérdéskörei  

 

Doktori értekezésem alapvető célja volt, hogy egy pedagógiai esettanulmány 

keretei között, többféle vizsgálati módszer együttes alkalmazásával feltárjam a 

soproni Freinet-kutatócsoport innovációs tevékenységét és annak hatását a francia 

reformpedagógiai irányzat hazai, óvodai kibontakozására. A kutatás tartalmi és 

terjedelmi kereteinek kijelölése érdekében szükségesnek véltem bizonyos előzetes 

tájékozódást, előkutatást végezni annak érdekében, hogy pontosan 

körülhatárolhatóvá váljék az eset, az esettel kapcsolatos kutatási megközelítési 

lehetőségek és kérdések köre, illetve a készítendő esettanulmány típusa, szerkezeti 

megoldásai (Szokolszky, 2004).42 Az előzetes kutatómunka és tájékozódás során 

körvonalazódott, hogy vizsgálódásaimat alapvetően - az esettanulmány 

sajátosságának megfelelve – a hogyan? és a miért? kérdések mentén szeretném 

megvalósítani, amelyhez leginkább a kvalitatív, értelmező kutatási stratégia 

illeszthető. (A kutatás pontos menetéről, stratégiájáról és módszeréről a 

későbbiekben részletesen szólok.) A fentiek következtében előre megfogalmazott 

hipotézisek megalkotására nem került sor, helyette a progresszív fókuszálás 

folyamatában meghatároztam az eset feltárásához legalkalmasabbnak látszó 

megközelítést, az innováció-elmélet eredményeinek felhasználását. Ezen elmélet 

alkalmazása bizonyos értelemben véve hipotetikus dedukcióként lenne 

értelmezhető, a jelen vizsgálatban azonban nem volt célom, hogy egy előre felállított 

munkahipotézisnek a gyakorlatban történő igazolását vagy cáfolatát vizsgáljam, 

helyette egy már meglévő elmélet eredményeinek alkalmazásával szerettem volna 

feltárni a történések, események sajátos okait és folyamatait, azaz a soproni 

                                                           
41A Nyugat-magyarországi Egyetem Aranykapu Gyakorló Óvodájában jelenleg is működik a Freinet-
szellemű óvodai csoport, a Freinet-kutatócsoport azonban az óvodapedagógusok majd az oktatók nyugdíjba 
vonulásával 2009-ben megszűnt. 
42Az esettanulmányról mint a kutatás alapvető stratégiájáról a következőkben egy külön alfejezetben (V.1.) 
szólok.  
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innováció keletkezésének és terjedésének hogyanját és a miértjét. Ezt követően 

megfogalmaztam a vizsgálódás főbb kérdésfelvetéseit, amelyek „iránytűként” 

szolgáltak az esettanulmány elkészítéséhez. Kutatásom alapvető célkitűzésén belül 

az alábbiakban részletezett kérdéskörök vizsgálata tekinthető a disszertáció további 

céljainak.  

Az eset innovációelméleti megközelítéséhez kapcsolódóan vizsgálandó 

általános kérdéskör: 

 A soproni óvodai alternatív kezdeményezés nevezhető-e innovációnak? 

Ha igen, hogyan jelennek meg benne az innováció meghatározásának 

tartalmi jegyei? 

 Mely tekintetben vonatkoztathatók rá az általános innovációs és a 

sajátosan pedagógiai innovációs meghatározások és elméletek? Ezek 

közül mely elméletek mentén jellemezhető az eset? 

 Milyen módon értelmezhetők a soproni kezdeményezés 

vonatkozásában az innovációs folyamat fázisai (invenció-innováció-

diffúzió)? 

 Mit tekinthetünk az esettel kapcsolatban kreatív újításnak, 

invenciónak? 

 Milyen módon vált a gyakorlatban alkalmazható innovációvá a 

kreatív ötlet? 

 Hogyan, miért és mely sajátosságok mentén terjedt el a 

soproni Freinet-szellemű óvodai innováció? 

 Hogyan értékelhető a soproni innováció eredményessége, hatása? 

Milyen módon járult hozzá a vizsgált időszakban a Freinet-pedagógia 

hazai, óvodai kibontakozásához? 

 

 

Az invencióval és annak gyakorlati megvalósításával kapcsolatosan 

vizsgálandó kérdéskör: 

 Hogyan és miért jelentett a potenciális alkalmazók számára relatív 

előnyt a soproni innováció? Milyen vonatkozásokban érhető tetten a 

relatív előny? 

 A kompatibilitás tekintetében: 
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 A rendszerátalakítás mértékének vonatkozásában milyen 

változást, átalakítást kívánt meg az újítók és a későbbi 

alkalmazók részéről a vizsgált innováció?  

 A fennálló szükségletek, azaz az óvodapedagógusokat jellemző 

innovációs fogékonyság tekintetében az újítás mely 

tekintetben lehetett összhangban a potenciális alkalmazók 

innovációs szükségleteivel? 

 A más, hasonló innovatív megoldások értékelésének 

vonatkozásában mennyire volt kompatibilis a soproni Freinet-

szellemű életmódszervezés az 1988-89-es évektől 

kibontakozó alternatív óvodapedagógiai mozgalom általános 

törekvéseivel? 

 A Freinet-kutatócsoport tagjainak korábbi életútjával és 

pedagógiai nézeteivel összefüggésben milyen tekintetben 

talált szellemi rokonságra Célestin Freinet pedagógiai 

koncepciója és alapelvei? 

 Milyen módon járult hozzá a kipróbálhatóság, azaz a minél kisebb 

kockázattal járó kísérleti lehetőségek alkalmazása és a 

megfigyelhetőség, azaz az újítás eredményességének érzékelhetősége az 

innováció sikeres adaptációjához? 

 Miért bizonyulhatott az újítás érthetőnek és alkalmazhatónak a 

potenciális alkalmazók számára? 

 

A diffúzióval, azaz az innováció terjedésével kapcsolatosan vizsgálható 

kérdéskör: 

 Az idő vonatkozásában mi jellemezte az innováció terjedésének 

folyamatát és dinamikáját?  

 A kommunikációs csatornák tekintetében mely közvetítő tényezők által 

és hogyan terjedt a soproni innováció?  

 Az adaptációs döntési folyamattal kapcsolatban: 

 Esetünkben mi tekinthető döntési problémának, hogyan 

definiálható annak eredete és tünete? 
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 Mely információforrások és milyen módon befolyásolták a 

döntési folyamatot? 

 Milyen cselekvési változatok (óvodai alternatív programok, 

életmódszervezések) kínálkoztak, és ezekről hogyan 

vélekedtek a potenciális alkalmazók az adaptációs döntési 

folyamatban? 

 Mi tekinthető döntési kritériumnak, és milyen módon valósult 

meg a döntés, azaz a Freinet-pedagógia óvodai adaptációja 

iránti elköteleződés? 

 A döntés végrehajtásában melyek voltak az adaptáció első 

lépései, és milyen vonatkozásban mutatkoztak meg kezdetben 

a változások? 

 A végrehajtási folyamat értékelésében hogyan reflektáltak a 

kezdeti tapasztalatokra, és milyen módon értékelték az 

adaptációs döntést? 

 A diffúzió következtében létrejövő kapcsolati hálózat kialakulásában 

milyen tényezők, motivációk játszottak szerepet? 

 Melyek voltak a kapcsolati hálózat kialakulásának sajátosságai? 

 

IV. 2. A kutatás időbeli keretei és várható jelentősége 

 

A tematikus keretek kijelölése mellett az eset megközelítésében szükségesnek és 

célszerűnek véltem a vizsgálódás időbeli kereteit is meghatározni. E folyamat 

során két tényezőt kellett figyelembe vennem. Elsőként a vizsgálat tárgyát képező 

soproni kutatócsoport megalakulásának és tevékenységének évszámokban 

kifejezhető időhatárait tártam fel, majd ezt követően az eseményeket előidéző és a 

hatásukat befolyásoló tényezők (pl. az óvodai nevelés törvényi és tartalmi 

szabályozóinak változása, illetve a Freinet-pedagógia hazai kibontakozásának 

előzményei) időbeliségét vizsgáltam meg.  

A fenti mérlegelés eredményeképp vizsgálódásom kezdeti időpontját – épp 

az előzmények feltárásának szükségessége miatt a soproni kutatócsoport 

megalakulásának dátumát (1989) megelőzve – az 1985-ös évre helyeztem. Ezen 

esztendőt elsődlegesen a 85-ös oktatási törvény tekintetében kívántam kutatási 
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kiindulópontként kezelni. Az oktatáspolitikai szakirodalmak ismeretében úgy 

vélem, hogy a törvény megengedő, deklaratív szemlélete – eltérő megítéléssel és 

hangsúlyokkal ugyan, de – jelentősen hozzájárult a magyar közoktatásban a 

nyolcvanas évek elejétől folyamatosan érlelődő, az autonómia, decentralizáció, 

alternativitás és pedagógiai pluralizmus igénye mentén kibontakozó változásokhoz 

(Báthory, 2001; Kelemen, 2003a, 2003b, 2003c). E változások mentén nyílt meg az 

út (utak!) az alternatív pedagógiák (pl. a Freinet-pedagógia és a soproni 

kezdeményezés) hazai kibontakozása és intézményesülése előtt. (A törvény 

jelentőségéről részletesebben a VI.2.2.2. alfejezetben szólok.) 

A kutatási téma feltárása során vizsgált időszak „záróakkordjának” 

meghatározásában ismét az előzőekben megfogalmazott két szempontú 

megközelítést érvényesítettem (a kutatócsoport tevékenységének időhatárai, illetve 

az eseményekre hatást gyakorolt nevelés- és oktatásügyi történések időbelisége). A 

soproni kezdeményezés hatása, a kutatócsoport tevékenységének eredményei a mai 

napig kimutathatók, hiszen a Freinet-szellemű óvodai program napjainkban is él a 

soproni képző gyakorló óvodájában. Ebben a tekintetben a kutatás időbeli lezárása 

több szempontból is nehéznek bizonyulna. Jelen értekezés retrospektív jellege, 

pedagógiatörténeti célzatossága és terjedelmi keretei azonban nem teszik lehetővé, 

hogy a vizsgálat napjainkig elvezető, nagy ívű perspektívákat tekintsen át, ezért 

szükségessé vált olyan momentum vagy tényező azonosítása, amely a kutatás jelen 

vonatkozásában az időbeli „nyugvópontot” vagy „fordulópontot”43 kijelölheti. 

Álláspontom szerint ilyen tényezőnek bizonyulhat az 1990-es években az óvodai 

nevelés tartalmi szabályozásában kulcsfontosságú szemléletváltást hozó,44 1996-

ban megjelent és hatályba lépett Az óvodai nevelés országos alapprogramja című 

137/1996. számú Kormányrendelet (továbbiakban ONAP). Ezen rendeletben már 

markánsan megváltozott szemléletű óvodai nevelési alapelvek, célok, óvoda- és 

gyermekkép rajzolódott ki, valamint a nevelőmunka központi irányítása helyett a 

kétszintű tartalmi szabályozás bevezetése fogalmazódott meg. Ennek 

következtében - véleményem szerint – az ONAP új fejezetet nyitott a korábban 

                                                           
43Szándékosan és tudatosan nem szeretném használni a lezárásra utaló, azzal szinonim kifejezéseket, 
jelezvén, hogy sem a soproni kutatócsoport tevékenységét, sem a téma vizsgálatát nem tekintem 
egyértelműen befejezettnek. 
44Az egy nevelési elvet a többszólamú pedagógiai pluralizmus, az óvodaközpontúságot a 
gyermekközpontúság, a módszertani beszabályozottságot a módszertani szabadság váltotta fel stb. 
(Villányi, 1998) 
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lokális, egyéni kezdeményezésekből induló, autonóm módon terjedő és adaptálódó 

alternatív óvodai életmódszervezések létezésében, amelyek immár a hivatalos 

legitimitás mezsgyéjére léptek és helyi nevelési programokként éltek tovább. Az 

előzőek miatt nem csupán jellegük változott, hanem terjedésük is egészen más 

utakon valósulhatott meg, hiszen egyrészt az Országos Közoktatási Intézet 

minősített tantervi adatbankjából45 vagy „piaci terjesztés” útján bárki számára 

elérhetővé és átvehetővé váltak, másrészt szakmai inspirációt jelentettek az óvodák 

nevelőtestületei által kidolgozott, majd lektoráltatott, helyi sajátosságokra épülő 

egyedi nevelési programok számára.  

A vizsgált esettel összefüggésben a soproni Freinet-szellemű alternatív óvodai 

életmódszervezéssel kapcsolatban is elmondható, hogy a már említett 1996-os 

Kormányrendelet hatályba lépésével megszűnt a kezdeményezés kísérleti jellege, 

mert ezen szabályozó hivatalos legitimitást is jelentett a program számára. 

Kutatásaimmal alátámasztható módon és a fentebb leírtak szükségszerű 

következményeképp egyrészt jelentősen csökkent a korábbi (akár az ország 

távolabbi régióiból is érkező) szakmai érdeklődés a soproni kezdeményezés iránt, 

másrészt az addigi Freinet-szellemű programtervezet immár önálló óvodai 

csoportprogramként a gyakorló óvoda nevelőtestülete által készített helyi nevelési 

program szerves részévé vált.  

A fentieket összefoglalva, a jelen alfejezetben kijelölt tematikus keretek és 

választott megközelítési irányok időbeliségét a címben megjelölt kezdő- és záró 

esztendők (1985, 1996) jelölik ki, és az adott évhez kötődő törvényi és tartalmi 

szabályozók (85-ös oktatási törvény, ONAP) határozzák meg. Ezen időintervallum - 

az alfejezetben már részletezett felvetések miatt – kezdetét tekintve tágabb, a 

lezárás vonatkozásában pedig szűkebb terminust jelöl, mint a soproni kutatócsoport 

időbelisége. Indoklásképp megfogalmazható, hogy a soproni kezdeményezés 

oktatáspolitikai és óvodapedagógiai meghatározottsága, valamint az 1980-as évek 

közepétől kibontakozó alternatív pedagógiai mozgalomba való beágyazódása 

kutatási szempontból feltétlenül szükségessé tette az előzmények elemzését és 

értelmezését is. Az 1996-os „fordulópont” - amely ugyan nem tekinthető a soproni 

történések befejezésének, mégis vizsgálódásaim „záróakkordját” jelzi - az 

                                                           
45http://www.oki.hu/tanterv/html/3.htm  (2011.06.20.) 
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óvodapedagógiában bekövetkező törvényi és tartalmi szabályozás alapvető 

szemléletváltásával indokolható, amelynek következtében a soproni kutatócsoport 

tevékenységének 1996 utáni feltárása és értelmezése ezen új nevelési alapelvek, 

célok, feladatok és működési rendszer tükrében és újabb kutatási célok és kérdések 

mentén lenne megvalósítható. Ezen további célok és kérdéskörök bevonását 

azonban jelen értekezés tematikai és terjedelmi keretei nem teszik lehetővé. 

(Részletesebben lásd A kutatás továbbgondolása című fejezetben.) 

A kutatás céljainak, kérdésfelvetéseinek, tematikus és időbeli kereteinek 

meghatározását követően összefoglalásképp elmondható, hogy kutatásom 

várhatóan újszerűnek és vélhetően hiánypótlónak vélhető abban a tekintetben, 

hogy jelen esettanulmány elkészítésével egyrészt gazdagodhat az 1980-as évek 

utolsó harmadában kibontakozó alternatív (óvoda)pedagógiai mozgalom által 

meghatározó jelentőségűvé vált pedagógiatörténeti korszak feltárása, másrészt az 

általános innováció-elmélet eredményeinek a neveléstudományi természetű 

újításokkal kapcsolatos alkalmazhatóságának vizsgálata tovább árnyalhatja a 

pedagógiai innovációkról alkotott elméleteket, és modellként szolgálhat a korábbi 

pedagógiai fejlesztések sajátosságainak feltárásához, valamint a jövőbeni 

innovációk kidolgozásához, illetve azok eredményességének növeléséhez. A soproni 

Freinet-kutatócsoport tevékenységének, innovációs szerepének és hatásának 

kutatása által kirajzolódik Célestin Freinet - eredetileg iskolai keretek között 

elgondolt - reform-koncepciójának egy lehetséges magyar óvodai adaptációja, 

annak módja és sajátosságai; továbbá az adaptív döntések vizsgálata újszerű 

adalékokkal szolgálhat a Freinet-pedagógussá válás folyamatának feltárásához.46 

 

V. AZ ESETTANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSE SORÁN ALKALMAZOTT KUTATÁS 

METODIKÁJA 
 
V.1. A kutatás stratégiája: az esettanulmány 

 

A doktori kutatásom témájához kapcsolódó történések és események vizsgálatát, 

azok feltárását, megértését és értelmezését a jelenből a múltra visszatekintő 

                                                           
46A Freinet-pedagógia alkalmazásával kapcsolatban időről időre visszatérő kérdés, hogy hivatalosan előírt 
tanfolyamok vagy szemináriumok elvégzése, illetve kötelezően előírt diplomaszerzés nélkül vajon milyen 
módon lesz valakiből Freinet-pedagógus. 
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(retrospektív) pedagógiai esettanulmány elkészítésével valósítottam meg. Az 

esettanulmány leggyakrabban a humán- és társadalomtudományokban 

alkalmazott, egy sajátos jelenséget természetes helyzetben átfogóan tanulmányozó 

kutatási stratégia (Golnhofer, 2001). Szokolszky Ágnes megfogalmazásában: „[…] 

átfogó kutatási stratégia, amelyik egy természetes közegében előforduló konkrét 

jelenség sokoldalú és mélyreható leírását és /vagy elemzését vállalja fel” (2004, 497. 

o.). Az esettanulmány történeti hátterével kapcsolatban elmondható, hogy gyökerei 

egyrészt a természettudományokhoz (orvostudomány, pszichiátria), másrészt a 

társadalomtudományokhoz (történettudomány, antropológia, etnográfia) 

vezethetők vissza, és ennek következtében az eset megközelítése is eltérő módon 

jelenik meg a két diszciplína vonatkozásában. Míg a természettudományok inkább 

az egyének szintjén megjelenő „nehéz”, „ritka” vagy „tipikus” esetmegközelítést 

helyezik előtérbe, addig a társadalomtudomány a kultúra vagy a társadalom 

szintjéhez köthető eseményekre, történésekre, mint „felfedezésre, részletes 

feltárásra és leírásra váró” jelenségekre fókuszál. A vizsgált esetek mindkét 

megközelítésben önmagukon túlmutató információk és ismeretek forrásai, amelyek 

összefüggésbe hozhatók más esetekkel, illetve leszűrhetők belőlük általánosításra 

alkalmas tanulságok is, leírásuk a hogyan és miért kérdésekre keresett válaszok 

induktív értelmezésével valósulhat meg (Szokolszky, 2004). Az esettanulmány 

korábbi, szűkebb körű előfordulását követően a hetvenes évektől a pedagógia 

tudománya is egyre szélesebb körben alkalmazza kutatási, diagnosztizáló, értékelő 

és oktatási célból (Yin, 1993).  

 Az esettanulmány mint kutatási stratégia tudományos elfogadottsága talán 

még napjainkban is némi bizonytalanságot mutat, alkalmazása ezért szokatlannak, 

megkérdőjelezhetőnek vélhető, indokoltságának alátámasztása pedig fokozott 

jelentőséggel bír egy tudományos disszertáció esetében, ezért a következőkben a 

döntésem mellett szóló érvekre térek ki részletesebben. Stratégiai választásomat 

alapvetően meghatározta az a tény, hogy a soproni kutatócsoport a vizsgált 

időszakban nem egyedüli, kizárólagos forrása volt a Freinet-pedagógia hazai, óvodai 

kibontakozásának, hanem több, lokális hatókörű próbálkozás47 mellett egy olyan 

                                                           
47Kutatásaim alapján például Horváth H. Attila vagy Pálfiné Kováts Ágnes budapesti óvodapedagógus 
személyéhez kötődő, illetve a pécsi nyári egyetem hatására induló próbálkozások, a budapesti, Virányosi 
úti iskolai kezdeményezés hatására a Zalai úti óvodában (Karczewicz Józsefné, Miehle Anna), illetve a 
Logodi utcai óvodában, valamint Barabás Ernőné és Icsu Ferencné Polgáron kibontakozó törekvései. 
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jelentős kezdeményezésnek bizonyult, amely országosan elsőként, minisztériumi 

engedéllyel és egy elismert pedagógusképző és gyakorló intézmény tudományos-

szakmai védnöksége mellett dolgozott ki egy komplex Freinet-szellemű alternatív 

óvodai életmódszervezést. A fentiek alapján és előkutatásaim szerint a soproni 

innováció olyan esetként tárható fel, amely Célestin Freinet francia 

reformpedagógiai koncepciójának hazai, óvodai adaptációjában – a vizsgált 

korszakban kibontakozó más Freinet-szellemű kezdeményezésekkel összevetve - 

kiemelkedő jelentőségre tett szert, és az ország számos óvodapedagógusára és 

intézményére hatást gyakorolt. További érvként szolgálhat az, hogy a kutatás során 

a soproni innováció feltárásában leglényegesebbnek elsősorban a hogyan és miért 

kérdésekre keresendő válaszokat, azok leírását, természetes kontextusban való 

tanulmányozását és értelmezését véltem, amely szintén az esettanulmány 

stratégiája mentén valósítható meg leginkább. (Vö. IV.1. alfejezet: A kutatás céljai és 

vizsgálandó kérdéskörei.) 

Módszertani szempontból felmerülő, a kutatás jellegét alapvetően 

meghatározó kérdés lehet a továbbiakban, hogy az esettanulmány különböző 

típusai közül melyik alkalmazható leginkább a vizsgálat fókuszában álló 

események feltárásához. A témával foglalkozó szakirodalmak több, eltérő szempont 

alapján kategorizált esettanulmány-típusokat említenek, abban a tekintetben 

azonban már egységesedni látszanak az álláspontok, hogy - a korábbi 

vélekedésekkel ellentétben - az esettanulmány még akkor sem köthető 

kizárólagosan a kvalitatív kutatási paradigmához, ha alkalmazása tipikusabb és 

gyakoribb ezen stratégián belül (Golnhofer, 2001; Yin, 2003; Szokolszky, 2004). A 

fentiekkel összhangban a kvalitatív versus kvantitatív vitában való határozott 

állásfoglalás jelen kutatás tekintetében nem tekinthető relevánsnak. Hasznosnak 

vélem azonban előre jelezni, hogy – az induktív, feltáró, értelmező jelleg, a 

hipotetikus tézisek helyett megfogalmazott kutatási kérdésfelvetések, a csekélyebb 

elemszámú minta és az alkalmazott, „kvalitatívnak mondott” módszeregyüttes miatt 

– jelen esettanulmányt érdemesebb a kvalitatív kutatási megközelítés 

tárgykörébe rendelni.  

Az esettanulmányok megkülönböztethetők a készítés szándéka szerint is. Az 

egyedi, sajátos, önmagukban is érdekes esetek megértésére irányul a belső, lényegre 

koncentráló típus. Egy adott probléma vagy jelenség értelmezésére kialakított 
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elmélet pontosítását, vizsgálatát célozza meg az eszközjellegű esettanulmány, 

amelynek lényegi sajátossága, hogy eredményei felhasználhatók lesznek más esetek 

megértéséhez is. A harmadik típusú kollektív esettanulmányok - szándékaik szerint 

- nagyfokú hasonlóságot mutatnak az előző, eszközjellegű változatokkal, abban 

azonban különböznek, hogy az érvényesség fokozása mellett, több eset vizsgálata 

által kívánnak eljutni egy adott probléma mélyebb megértéséhez, vagy egy 

megfelelőbb elmélet megalkotásához (Stake, 1998, 88-90. o.).  

A kutatás alapvető jellegére való tekintettel beszélhetünk leíró-feltáró, 

elmélettesztelő és programértékelő esettanulmányokról (Yin, 2003, 8-9. o.). Míg az 

első típusra a kevés és nagyon tág kérdésfelvetés, a minimális elméleti előfeltevés és 

az induktív-hangsúlyozottságú elméleti építkezés (grounded theory)48 jellemző, 

addig a másodikban egy vagy több, kiindulópontként meghatározott és 

körvonalazott teóriának az összevetésére kerül sor az elmélet érvényessége 

szempontjából releváns esettel, esetekkel. (Vélekedésem szerint ezen típus jelentős 

párhuzamot mutat a Stake rendszerében leírt eszközjellegű változattal.) A harmadik 

típus egy adott program keretében alkalmazott beavatkozásoknak tulajdonítható, a 

gyakorlatban megjelenő komplex változások helyi és egyedi sajátosságainak 

értékelésére szolgálhat.  

A kutatás szerkezeti sajátossága szempontjából tisztázandó kérdés lehet 

még, hogy a vizsgálat egy vagy több esetet dolgoz fel, illetve hogy az esetet/eseteket 

egy elemzési egységként közelítjük-e meg, vagy több, beágyazott elemzési egységet 

különítünk-e el az eseten/eseteken belül (Yin, 2003, 40. o.). 

A fenti kategóriák vonatkozásában a jelen értekezés során elkészített 

esettanulmány a készítés szándéka szerint erősen intrinszik fókuszú, önmagában is 

érdekes, sajátosnak mondható esettel foglalkozik. Ezen megállapítással 

kapcsolatban azonban nem hagyható figyelmen kívül azon oktatáspolitikai 

kontextus és pedagógiatörténeti háttér (vö. II. fejezet), amelyben a soproni 

kezdeményezésre mint annak szerves, beágyazott részére szükséges tekintenünk. 

Az előzőekben leírtak miatt jelen esettanulmány nem tekinthető tisztán belső, 

lényegre koncentrálónak. A soproni Freinet-kutatócsoport tevékenységének, 

szerepének és hatásának értelmezéséhez felhasznált innovációelméleti 

                                                           
481967-től ún. grounded theory néven vált ismertté a Barney Glaser és Anselm Strauss által kidolgozott, 
„induktív elméletalkotás”-ként definiált modell. 
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megközelítés és annak eredményei  mint már kialakított teória  került alkalmazásra 

a kutatásban, amelynek következtében az instrumentális, azaz eszközjelleg, 

valamint az elmélettesztelő sajátosság mentén is megragadható az 

esettanulmány. Ennek során a hipotetikus dedukció – mint előre felállított 

munkahipotéziseknek a gyakorlatban történő igazolása vagy elvetése - nem volt 

célom. Helyette egy, már meglévő elmélet felhasználásával és eredményeinek 

alkalmazásával véltem legcélszerűbbnek a soproni innovációval kapcsolatos hogyan 

és miért kérdések vizsgálatát. Kutatásom eredményeként a jelen esettanulmány 

eszköz-jelleggel szolgálhatja az általános innovációelméletnek a sajátosan 

pedagógiai természetű újítások leírására és értelmezésére szolgáló tesztelését, 

pontosítását és alkalmazhatóságának vizsgálatát, amelynek következtében a jelen 

kutatás eredményei felhasználhatók lehetnek más esetek, pedagógiai innovációk 

feltárásához, megértéséhez, illetőleg tanulságokkal szolgálhatnak új fejlesztések 

kidolgozásához is.  

A kutatás szerkezeti sajátossága szempontjából a vizsgálat során egy esetet 

dolgoztam fel, amelyen belül több, beágyazott elemzési egység vált elkülöníthetővé. 

Ezen elemzési egységeket szemlélteti a disszertáció szerkezeti felépítése és a 

kutatási kérdésfelvetésekben alkalmazott tagolás is: 

 Az eset általános innovációelméleti megközelítéséhez kapcsolódóan 

vizsgálandó elemzési egység 

 Az invencióval és annak gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan 

vizsgálandó elemzési egység 

 A diffúzióval, azaz az innováció terjedésével kapcsolatosan vizsgálható 

elemzési egység 

Az esettanulmány típusának meghatározásával kapcsolatos gondolatok és a 

szerkezeti sajátosságok áttekintését követően, a készítés folyamatára koncentrálva, 

szükséges megemlíteni és részletezni azon kitételeket, amelyek a választott kutatási 

stratégia eredményességét és elfogadottságát segítő kritériumokként 

hozzájárulnak – nem pusztán az esettanulmány, hanem a kvalitatív kutatások – 

hitelességének növeléséhez és alkalmazásuk létjogosultságának igazolásához. Ezen 

kritériumok között említhető a világos felépítés és tagolás, a pontos és részletes 

dokumentálás, a szöveghűség és az alacsony következtetésfokú leírások, a 

módszertani elvek (objektivitás, megbízhatóság, érvényesség) következetes 
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alkalmazása, valamint az adatok, személyek, elméletek és módszerek triangulációja 

(Golnhofer, 2001). Kutatásommal kapcsolatban, a fentebb felsoroltak közül a világos 

felépítésre és tagolásra való törekvés az értekezés szerkezetének áttekintését 

követően válik igazolhatóvá, amelyet – szándékaim szerint - az V.3. alfejezetben 

alapos precizitással és a megkívánt részletességgel dokumentált kutatási folyamat 

dokumentálása tesz teljessé. A munka során kiemelt figyelmet fordítottam a 

szöveghűségre és az alacsony következtetésfokú leírásokra (különös tekintettel a 

vizsgálat középpontjában álló eset leírására), amelyet – megítélésem szerint - az 

adatgyűjtés során felkutatott eredeti dokumentumokra való pontos hivatkozás és a 

szöveghű idézetekkel történő alátámasztás is elősegített. A metodológiai elvek 

érvényesülésének és a trianguláció különböző szintjeinek megvalósulására a 

következő alfejezetekben részletesen is kitérek. 

 

V.2. A metodológiai elvek érvényesülése az eset vizsgálata során 

 

A humán- és társadalomtudományi kutatások kvalitatív jellegének megítélésében, 

elfogadottságában és az eredményességük igazolásában jelentős szerepet és 

hangsúlyt kapott az elvárt metodológiai alapelvek érvényesítése (objektivitás, 

megbízhatóság, érvényesség, általánosíthatóság)49 és a trianguláció megvalósítása. 

Ennek érdekében a jelen kutatás során is szükségesnek vélem ezen elvek 

értelmezésének és alkalmazásának részletezését.  

A fentebb említett módszertani elvek közül elsőként az objektivitás 

kérdéskörét kívánom bemutatni, amellyel kapcsolatban a témával foglalkozó 

szakirodalmakban gyakran megfogalmazódik, hogy a kvalitatív kutatási stratégia 

során a kutató értelmező, jelentésadó szubjektivitása milyen módon tekinthető 

tudományos eredmények hiteles forrásának. Gyakran az objektivitás fogalmának 

elvetése, illetve a társadalomtudományi kutatások számára történő átértelmezése 

is megjelenik a publikációkban, így beszélhetünk például interszubjektivitásról, 

fegyelmezett szubjektivitásról vagy objektív megközelítésre való törekvésről is 

(Sántha, 2009).  

                                                           
49Lincoln, Y. S. és Guba, E. (1985): Naturalistic Inquiry c. művében ezen fogalmak alternatívájaként a 
megerősíthetőség, kiszámíthatóság, hitelesség és kiterjeszthetőség terminusokat ajánlották (Golnhofer, 
2001). Értekezésemben – különösen a kutatásmódszertani hátteret bemutató jelen fejezetben – egymás 
mellett értelmezhető, jelentéstartalmaikban alapvetően nem különböző fogalmakként használtam a fenti 
kifejezéseket. 
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A jelen esettanulmányban az objektivitással kapcsolatos fenti kételyek miatt 

fokozott elvárásként fogalmaztam meg a vizsgálatot érintő elméleti előfeltevések, 

kutatási stratégia és módszerek, adatok, tények és bizonyítékok maradéktalan 

feltárását és rögzítését, azok kritikai szemléletét és az eset lehető legobjektívebb 

megközelítését. Az eredmények érvényessége, hitelessége érdekében különös 

figyelmet fordítottam értelmező és jelentésadó tevékenységem eredeti 

szövegidézetekkel történő alátámasztására.  

Vizsgálatomban személyes érintettségem50 mellett az óvodai nevelés ügye, 

illetve a Freinet-pedagógia iránti szakmai elköteleződésemre is, mint az 

eredmények hitelességét befolyásoló „veszélyforrásra” kellett tekintenem. A 

kutatásban meghatározott időszak utolsó éveiben, 1994 szeptemberétől kezdődően 

13 évig a Soproni Óvóképző Főiskola gyakorló óvodájának Freinet-szellemű 

csoportjában dolgozhattam, ahol a kutatócsoport két alapító óvodapedagógusától 

tanulhattam, és a nyomdokaikban járhattam. Elköteleződésem a Freinet-pedagógia 

és mozgalom, valamint az óvodai nevelés ügye iránt azóta is töretlen, ezért az 

objektív megközelítés helyett a „fegyelmezett szubjektivitás” (Golnhofer, 2001) 

szintjét vélem megvalósíthatónak. Az előzőekben leírt személyes élettörténeti 

vonatkozások „benne voltam” jellegű reprezentációja (Eisenhart, 2006) a kvalitatív 

kutatás hitelességét alátámasztó tényezőként értékelődhet disszertációm 

megítélésében. A fegyelmezett szubjektivitást elősegítette az esettanulmány 

instrumentális és elmélettesztelő jellege, amelynek során egy előzetesen már 

megalkotott elmélet (innovációelmélet) mentén történő megközelítésre és ezen 

tudományterület eredményeinek felhasználására került sor. Ezen sajátosság 

azonban - a kvalitatív kutatások esetében kiemelt értékként számon tartott - kutatói 

személyiség bevonódását, a reflektív interakciót csak mérsékelt módon tette 

lehetővé. (Többnyire az értelmező jellegű vizsgálatok, pl. kvalitatív tartalomelemzés 

során kerülhetett előtérbe.) 

A megbízhatóság elvének érvényesítésével kapcsolatban alapproblémaként 

merül fel a kvalitatív kutatásokban az azonos módszerekkel azonos eredményekre 

vezethetőség kérdése, amely a vizsgált jelenségek többnyire egyedi, 

                                                           
50A soproni Freinet-kutatócsoport egyik alapító tagja édesanyám, Zsámboki Károlyné volt, akitől korábban 
sokat hallottam a francia néptanítóról, Célestin Freinet-ről, valamint a soproni kezdeményezésről, a 
Freinet-kutatócsoport tevékenységéről. 
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megismételhetetlen volta és a kutatói személyiség (inter)aktivitása miatt valóban 

jelentős kételyként merülhet fel. E tekintetben különösen hangsúlyossá válik azon 

eljárásoknak a közzététele, amelyek a kutatói pozíció lehetőségeinek és korlátainak 

bemutatására, a kutatottakkal való kapcsolat leírására, a választott kutatási 

módszerek pontos és részletes feltárására irányulnak. A fentiek érdekében a jelen 

értekezés során vizsgált eset bemutatásakor és elemzésének folyamatában 

különösen törekedtem az elméleti, szakirodalmi – legfőképp az esettanulmányhoz 

kapcsolható kutatásmódszertani - háttér körvonalazására, a kutatói attitűd, illetve a 

témával való kapcsolat vázolására (lásd fentebb az objektivitásról írtakat). Különös 

tekintettel ügyeltem a kutatás céljainak megfelelő stratégia és változatos módszerek 

koherens kiválasztására, alkalmazására és azok dokumentálására (lásd V.3. alfejezet 

és 1-4. sz. táblázatok), valamint a vizsgálat körülményeinek részletes bemutatására 

(V.3.1. alfejezet).  

A kutatás során feltárt eredmények általánosíthatóságával kapcsolatban 

elmondható, hogy jelen vizsgálat céljai és műfaji sajátosságai nem kívánták meg, 

tartalmi és terjedelmi keretei pedig nem tették lehetővé, hogy a választott esetben 

feltárt eredmények reprezentatív jellegű51 kiterjeszthetőségét vizsgáljam. Ennek 

ellenére – Donmoyer és Schofield érvelése szerint (Golnhofer, 2001, 57. o.) - az 

esettanulmányokban is megtalálhatók az általánosíthatóság lehetőségeinek 

forrásai, és elérhetők bizonyos szintjei. A vizsgált esetek mindkét megközelítésben 

önmagukon túlmutató információk és ismeretek forrásai, amelyek összefüggésbe 

hozhatók más esetekkel, illetve leszűrhetők belőlük általánosításra alkalmas 

tanulságok is (Szokolszky, 2004).  

Disszertációmban a soproni Freinet-kutatócsoport innovációjának 

bemutatására és elemzésére elsősorban nem a ritkasága és nem is a tipikussága 

miatt került sor, hanem amint már korábban - az esetmegközelítés 

társadalomtudományi vonatkozása kapcsán – említettem mint felfedezésre, 

részletes feltárásra és leírásra váró jelenségekre tekintettem az esetre. Mindezek 

mellett - vélekedésem szerint – oly módon szolgálhat „tipikus” esetként az 1980-as 

évek közepétől kibontakozó alternatív óvodapedagógiai mozgalom tekintetében, 

hogy a soproni kutatócsoport és a Freinet-pedagógia kibontakozása esetében feltárt 

                                                           
51Például az ország minden Freinet-szellemű óvodapedagógusának bevonásával. 
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sajátosságok (pl. az alulról induló kezdeményezés jellege, a team-munka, a 

pedagógusképző főiskola szakmai támogatása stb.) más alternatív pedagógiák, 

illetve óvodai életmódszervezések kibontakozása esetében is tetten érhetők voltak, 

és ebben az értelemben akár általánosítás alapjául is szolgálhatnak.52 Másrészt, 

ahogy már korábban is említettem, az általános innovációelmélet eredményeinek a 

neveléstudományi természetű újításokkal kapcsolatos alkalmazhatóságának 

vizsgálata tovább árnyalhatja a pedagógiai innovációkról alkotott elméleteket, és 

modellként szolgálhat a korábbi pedagógiai fejlesztések sajátosságainak leírásához, 

valamint a jövőbeni innovációk kidolgozásához, illetve azok eredményességének 

növeléséhez.  

A kvalitatív kutatások során a rögzített adatok, jelenségek, események és az 

értelmezésükre kidolgozott magyarázatok pontosságát, ellenőrizhetőségét és 

megfeleltethetőségét szolgáló érvényességnek a tanulmányozott szakirodalmakban 

(Falus, 2000; Golnhofer, 2001; Babbie, 2002; Eisenhart, 2006) olvasható típusai 

közül az egyik legfontosabbnak tartott az ún. face validity, azaz az érvényesség 

ránézésre. A vizsgált és bemutatni kívánt esettel kapcsolatban elmondható, hogy a 

soproni Freinet-kutatócsoport megalakulásával, tevékenységével és a pedagógus-

továbbképzésben betöltött szerepével – ún. „közmegegyezéssel” is megállapítható 

módon - hatást gyakorolt a francia reformpedagógia hazai óvodai kibontakozására. 

A kutatási eredmények ellenőrizhetőségének és megfeleltethetőségének további 

igazolására szolgálhat még a Joseph Maxwell-féle leíró érvényesség is (Eisenhart, 

2006), amellyel az eset közzétételének tényszerű pontossága vizsgálható. Ennek 

érdekében különösképp törekedtem az esetben vizsgált kutatócsoport 

megalakulásának és tevékenységének részletes feltárására (III. fejezet), a felkutatott 

és felhasznált dokumentumok tételes bemutatására és táblázatos összefoglalására 

(2. és 4. sz. táblázatok), valamint az elkészített interjúk szövegeinek pontos 

dokumentálására és közzétételére (CD melléklet). A validitás ezen szintje képezheti 

a kutatási adatok reprezentációjának és elemzésének minden további alapját, 

melyhez jelentősen hozzájárulhat a David Silverman munkájában említett átfogó 

adatkezelés módszere is (Golnhofer, 2001; Szabolcs, 2001). Az eljárás alkalmazását 

                                                           
52Pl. a Waldorf-pedagógia, a DOB és JMK program, valamint a pécsi óvoda-iskola esetében a team-munka, 
az Óvodai nevelés játékkal, mesével ill. az Epochális rendszerű óvodai nevelés esetében a pedagógusképző 
szakmai támogatása, és általánosságban az alternatív pedagógiák iránt tanúsított egyéni érdeklődés és a 
változás iránti fogékonyság is tipikus jellemzőként értékelhető a soproni esettel összhangban. 
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jelen kutatásban is kívánatosnak tartottam, melynek során nem véletlenszerűen 

kiválasztott mintán, hanem az esettel kapcsolatban feltárt teljes mintára érvényes, 

a vizsgált dokumentumok összességére kiterjeszthető megállapítások 

megfogalmazására törekedtem.   

A Golnhofer Erzsébet (2001) által megfogalmazott érvelő érvényesség a 

rögzített események, történések, szövegek mentális, érzelmi, fogalmi, ideológiai 

értelmezésében megmutatkozó jelentéstulajdonítás során válik igazolhatóvá. A 

vizsgálat érvényessége és pontossága azt jelenti, hogy a kutatásban résztvevők 

egyetértenek abban, hogy értelmezésüket jól megragadta a kutató reprezentációja. 

Ezen kitétel a résztvevők újbóli megkérdezésével, a feltárt értelmezések mások 

általi véleményezésével, alternatív adatgyűjtéssel, azaz a kommunikatív 

érvényesség (Golnhofer, 2001) mentén történő kiegészítő adatgyűjtéssel 

biztosítható. A kutatás folyamatában ehhez egyrészt interjúalanyaimat kértem fel az 

értelmezés során feltárt eredmények ellenőrzésére és véleményezésére, másrészt 

az esettel és a kutatócsoport tagjaival közvetlen kapcsolatba hozható személyekkel 

(pl. Tóth Mariann, Icsu Ferencné, Horváth H. Attila) készített interjúkból is 

gyűjtöttem olyan információkat, amelyek a kutatás érvényességét fokozták, illetve a 

2011. augusztus 26-án, Tatán megrendezésre került Freinet Szakmai Nap 

alkalmával beszélgethettem az eredményekről a kutatásban részt vett és meghívott 

óvodapedagógusokkal.53 (A meghívót lásd az 5. számú mellékletben.) Ezen 

interakciók segítségével vélem biztosítottnak az érvelő érvényesség tekintetében az 

egyedi tartalmakkal bíró értelmezést követően létrejövő végső összhangot. 

  A kvalitatív kutatások érvényességét fokozhatja és gazdagítja a trianguláció, 

amely Denzin nyomán került be a kvalitatív kutatások metodológiájába (Szokolszky, 

2004). A trianguláció „a különböző módszerek, technikák vagy forráscsoportok 

párhuzamos, együttes használatát jelenti, [melyek] erősíthetik vagy korrigálhatják 

egymást” (Sántha, 2007, 171. o.). Flick négy típusát különíti el: az adatok, a 

személyek, a módszerek és az elméletek triangulációját (Sántha, 2007). Az első 

három - adatok, személyek és módszerek triangulációjának - megjelenését és 

                                                           
53A Freinet Szakmai Nap szervezésébe sajnos nem volt lehetőségem bekapcsolódni, valamint kutatói 
tapasztalatlanságom miatt kevéssé ismertem fel, hogy milyen kiváló alkalom lehetett volna további 
adatgyűjtésre (pl. fókuszcsoportos beszélgetés) és reflektív interakciókra, így a meghívottakkal való 
kommunikáció inkább spontán és esetleges módon valósult meg, feljegyzéseimet pedig sajnos „ad hoc” 
jelleggel, kézzel írott jegyzetek formájában rögzítettem. 
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alkalmazását a következő alfejezetben, a mintavételi eljárással kapcsolatban 

kívánom bemutatni; az adatok és módszerek triangulációját az információgyűjtés és 

-elemzés folyamata igazolhatja. Ennek során a különböző kutatási helyszínek, 

időpontok, személyek és módszerek pontos dokumentálásra kerültek (V.3.1. 

alfejezet). A személyi triangulációt egyrészt a kutatócsoport tevékenységével és 

jelentőségével kapcsolatban megkérdezett személyek reflexiói, másrészt az adatok 

értelmezését követő interaktív párbeszéd biztosította, amelyre szintén a Freinet 

Szakmai Nap alkalmával nyílt lehetőségem. A többféle elméleti megközelítés 

alkalmazása (elméletek triangulációja) az esettanulmány instrumentális, 

elmélettesztelő jellege miatt kevéssé tűnt megvalósíthatónak.  

 

V.3. A kutatás menete és módszerei  

 

V.3.1. A mintavételi eljárás és az adatgyűjtés folyamatának bemutatása 

 

Az esettanulmányok módszertani alapelveinek és eljárásainak sajátos értelmezése 

és alkalmazhatósága a mintavétel kérdéskörét tekintve szintén hangsúlyossá válik. 

A kvalitatív kutatásokban az eredmények általánosíthatósága helyett az egyediség 

tanulmányozása, az események feltárása, azok reflektív értelmezése kerül előtérbe, 

amely egyrészt a mintavételi eljárásokkal kapcsolatban nehézséget jelent - egyben 

megkérdőjelezi a kvantitatív értelemben vett reprezentativitás megvalósíthatóságát 

-, másrészt az adatgyűjtés folyamatának és módszereinek tekintetében is 

rugalmasságot feltételez, így biztosítva a „metodikai sokféleséget”(Golnhofer, 2001, 

62. o.). Az előzőekben elmondottakkal összhangban, az esettanulmányokban a 

mintavétel bonyolult és összetett folyamata során a kutatók általában - az 

ellenőrzött és szabályozott eljárások alkalmazása helyett - az eseten belüli, a 

kutatási problémafelvetésekhez kötött, azok vizsgálatához alkalmas célzatos 

vagy intuitív mintaválasztást alkalmazzák, így vélik biztosíthatónak az eset teljes 

körű és legmélyebb feltárását. 

 A jelen kutatás során, a kitűzött célok és az esettanulmánnyal mint 

stratégiával kapcsolatos sajátosságokra való tekintettel, a mintavétel során kevéssé 

törekedtem a „sokaságot” reprezentáló minta megalkotására, helyette a fentebb 

említett, kutatási problémafelvetések vizsgálatához kötődő célzatos választást 
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tartottam szem előtt. Ennek megfelelően a kutatáshoz választott mintán belül - a 

kutatás innovációelméleti megközelítésével összefüggésben - szükségesnek véltem 

elkülöníteni egy szűkebb, az invenció és innováció keletkezésének vizsgálatához 

alkalmas, primer mintát, majd egy szélesebb körű, az innováció terjedési 

sajátosságainak (országos ismertsége, adaptációja) kutatásához nélkülözhetetlen 

szekunder mintát. A mintavétellel kapcsolatos munkám gyakran összefonódott az 

adatgyűjtés folyamatával, így a jelen alfejezetben e két kutatási fázisról egyidejűleg 

szólok. A fázisokat a tudományos kutatásokban elfogadott mértéknél még 

részletesebben mutatom be, amelyet a kutatás stratégiája (esettanulmány) iránt 

támasztott elvárások és a megbízhatóság növelésének szándéka tesz szükségessé és 

indokolttá. 

A primer minta körébe az eset „főszereplőit”, azaz a soproni Freinet-

kutatócsoport ma is élő tagjait, Eperjesy Barnabásnét, Zsámboki Károlynét és 

Lakihegyi Alfrédnét54 soroltam. Ezt követően, a velük kapcsolatos adatgyűjtésből 

nyert információk alapján, ún. hólabda módszer segítségével (Golnhofer, 2001), 

további személyekkel - Tóth Marianna, Icsu Ferencné, Pálfiné Kováts Ágnes és 

Horváth H. Attila - bővült a primer minta köre.55 Ezen mintavételi eljárás 

eredményességét összefoglalva elmondható, hogy első körben hét olyan személyt 

sikerült bevonni a kutatásba, akik vagy a soproni Freinet-kutatócsoport tagjai 

voltak, vagy meghatározó módon kötődtek a kutatócsoport tevékenységéhez, illetve 

az esethez kapcsolódóan a Freinet-pedagógia hazai kibontakozásához. A primer 

mintáról készített 1. sz. összefoglaló táblázat az alábbiakban látható: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54A kutatócsoport negyedik tagja, Friedrich Árpádné 2010-ben elhunyt. 
55A kutatócsoportnak az esetleírásban említett Galambos Ritával nem volt jelentős kapcsolata (pl. nincs 
levélváltásra vagy egyéb szakmai kapcsolatra utaló jel, ill. dokumentum), így az interjúk elkészítésekor őt 
nem kerestem fel. 
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A kutatásba bevontak neve Munkakörük a 
vizsgált időszakban  

A kutatási témában 
való érintettségük 

1. Eperjesy Barnabásné  főiskolai docens  
a Freinet-kutatócsoport 
tagjai 2. Zsámboki Károlyné főiskolai docens 

3. Lakihegyi Alfrédné gyakorlatvezető 
óvodapedagógus 

4. Tóth Marianna főigazgató-helyettes, 
főiskolai docens 

a soproni óvóképző 
pedagógus-
továbbképzéseiért felelős 
egykori vezetője 

5. Icsu Ferencné óvodapedagógus a hazai Freinet-mozgalom 
meghatározó egyénisége, 
szervezője, 1992-től a 
nemzetközi Freinet-
mozgalom tagja 

6. Pálfiné Kováts Ágnes óvodapedagógus a Magyar Freinet 
Alapítvány egykori alapító 
tagja, meghatározó 
egyénisége és szervezője 

7. Horváth H. Attila kandidátus, OPI (majd 
OKI) Iskolakutatási 
Tudományos Osztály 
kutató-munkatársa 

a Freinet-pedagógia hazai 
adaptációjának egyik 
legjelesebb képviselője, a 
Magyar Freinet Alapítvány 
létrehozója és elnöke 

 

 

 

A primer mintával kapcsolatos adatgyűjtés folyamata során elsőként a Freinet-

kutatócsoport tagjait kerestem fel, akiket szakmai és élettörténeti emlékek, 

élmények és motívumok feltárása céljából személyes beszélgetésre kértem fel.56 A 

megvalósítás során tudatosan építettem a személyes, interaktív kutatási helyzetre, 

amellyel kapcsolatban szem előtt tartottam, hogy egyrészt befolyásolhatja az interjú 

menetét, tartalmát; másrészt elősegítheti a nyitottságot, az oldottabb légkör 

megteremtését. Az Eperjesy Barnabásnéval, Lakihegyi Alfrédnével és Zsámboki 

Károlynéval készített strukturálatlan beszélgetés típusa tehát a narratív interjúk 

körében az ún. kiemelt életszakaszt, történést bemutató típusba sorolható 

(Szokolszky, 2004, 461. o.), így ebben az esetben az emlékezés, történetmesélés 

dinamikáját csak nagyon indokolt esetben szakítottam meg. A főnarratívát 

követően, az utánkérdezés szakaszában igyekeztem feltenni azokat a kérdéseket, 

                                                           
56A fókuszcsoportos beszélgetést az egyéni szakmai és élettörténeti vonatkozások feltárásának hangsúlya 
miatt nem tartottam alkalmasnak. 

1. sz. táblázat: A primer minta 
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melyeket az elbeszélés során feljegyeztem. Az interjúk elsődleges elemzését 

követően a Freinet-kutatócsoport megalakulását és tevékenységét leginkább 

koordináló, szervező személlyel, Zsámboki Károlynéval második interjú felvételére 

is sor került.  

A primer minta további tagjaival, Tóth Mariannával, Icsu Ferencnével, Pálfiné 

Kováts Ágnessel és Horváth H. Attilával készített interjúk esetében a tematikus 

fókuszálás, illetve a tények, adatok, ismeretek előhívása is kutatási célként szerepelt, 

amelyhez a félig strukturált, tematikus kvalitatív interjútípus volt alkalmazható 

(Szokolszky, 2004, 463. o.). Ezen megfontolás miatt azonban – a személyes hangnem 

és elbeszélő jelleg megőrzése mellett - gyakoribbak voltak a pontosítást, értelmezést 

szolgáló informatív kérdések, melyeket a 6. számú mellékletben található 

interjútervekben részletesen feltüntettem. Az interjúk elkészítésekor a 

megkérdezett személlyel egyeztetve, kérésének eleget téve biztosítottam a 

beszélgetésre alkalmas nyugodt helyszínt és elegendő időt. A beszélgetés elején 

röviden részleteztem a kutatás témáját, céljait és jellegét, ami hozzájárult a 

tematikus keretek kijelöléséhez. Az adatgyűjtés ezen szakaszában hét személlyel 

közel tíz órányi interjú felvételére került sor. (A hanganyag szöveges átiratát CD 

mellékletben csatoltam.) 

A kutatócsoport megalakulásának és tevékenységének részletes 

feltérképezésén túl vizsgálódásaim kiterjedtek a soproni innováció diffúziójának 

feltárására is, amelyhez a szekunder minta meghatározására is szükség volt. A 

mintavétel ezen szakaszában a célzatosság szándékával több szálon is folytattam a 

munkámat annak érdekében, hogy a fenti szándéknak megfelelő és a 

megfogalmazott kutatási kérdések vizsgálatához alkalmas vizsgálati egységeket 

feltérképezzem. A szekunder mintán belül elsőként kerestem mindazon 

szereplőket, akik vagy amelyek - a rendelkezésre álló dokumentumok alapján - a 

soproni innováció ismertségének terjedésével kapcsolatba hozhatók voltak, 

illetve abban bármilyen módon közreműködtek (pl. az óvodapedagógusok mint 

potenciális alkalmazók, a különböző szervezetek, pedagógiai intézetek, 

pedagógusképzők). A kutatást a soproni óvóképzőben, a képző könyvtárában és a 

Freinet-kutatócsoport tagjainak körében végeztem. Ezen munka során jelentős 

mennyiségű olyan iratanyagra tettem szert (a kutatócsoporthoz írt levelek, 

minisztériumi határozatok, jelentések, felkérések, kutatási és intézeti beszámolók 
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stb.), amelyek a soproni kezdeményezés kibontakozásának éveiben (1989-1996) 

születtek, és amelyekből az innováció ismertségének terjedésével kapcsolatba 

hozható szereplők köre meghatározhatóvá vált. A dokumentumok nagy 

számossága és változatos jellege miatt szükségessé vált a kategorikus rendszerezés. 

Ennek során az alábbi, 2. számú táblázatban tehát azon archív dokumentumokat 

rendszereztem, amelyek a vizsgált időszakban nem kutatási céllal keletkeztek, 

és a mintavétel során, a szekunder kör feltérképezésekor felhasználtam őket.57 

 

Dokumentum 
megnevezése 

Keletkezés ideje, 
szerzők 

Típusa, jellege Egyedi 
azonosító és 
terjedelem 

Archivált 

levelek 

1990-1995 
a kutatócsoportról 
tudomást szerzett 
óvodavezetők, 
óvodapedagógusok, 
pedagógiai intézetek, 
pedagógusképző 
főiskolák illetve a 
kiadványok lektorai 

kézzel vagy géppel írt 
levelek, témájuk: 
minisztériumi engedélyek, 
felkérés előadásra, program-
kiadvány rendelése, lektori 
vélemény, személyes tárgyú 
és hangvételű 
véleménynyilvánítás, 
meghívás rendezvényre 

L1 – L47 

L82 – L86 

L88, L89, 

L91-L100  

64 db 

7. számú 

melléklet 

1992-1993 
az intenzív tanfolyamon 
részt vett hallgatók 

kézzel vagy géppel írt 
beszámoló-levelek a saját 
óvodai csoportban 
megvalósított Freinet-
szellemű történésekről 

L48-L81 és L87, 
L90 
36 db 
7. számú 
melléklet 

Tanfolyami 

névsorok 

1990-1995 
a kutatócsoport oktatói 

a Freinet-szellemű intenzív 
tanfolyamokon részt vett 
óvodapedagógusok nevei és 
(legtöbb esetben) 
elérhetőségei) 

9 db A/4-es oldal,  

158 fő adataival 

8. számú 

melléklet 

Szak- és záró-
dolgozatok 

1991-1996 
a soproni óvóképző 
végzős óvodapedagógus 
hallgatói nappali, 
levelező tagozaton, ill. az 
intenzív továbbképzésen  

a Freinet-kutatócsoport két 
oktatójának konzultálásával 
született, a Freinet-
pedagógia óvodai 
alkalmazásáról szóló szak- és 
záródolgozatok  

SZ1 – SZ31 
 
31 db 
9. számú 
melléklet 

Könyvek, 
kiadványok 

1991-1995 
a Freinet-kutatócsoport 
két oktatója 

óvodai és továbbképzési 
program, kiadványok, 
könyvek 

hivatkozás cím 
alapján  
5 db 

Egyéb 
dokumentumok 

1989-1996 
Freinet-kutatócsoport 
tagjai, ill. egyéb szerzők 

személyes feljegyzések, 
beszámolók, határozatok stb. 

hivatkozás cím 
alapján 
36 db 
10. számú 
melléklet 

 

 

                                                           
57A beazonosíthatóság és az elemzés során történő hivatkozás érdekében egyedi azonosítóval is elláttam 
őket, ahol ez szükségesnek és lehetségesnek bizonyult. 

2. számú táblázat: A vizsgált időszakban (1985-1996) nem kutatási céllal keletkezett 
dokumentumok  
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A potenciális alkalmazók és az innováció terjedéséhez kötődő, az abban szerepet 

játszó személyek, szervezetek, stb. felkutatása tehát a rendelkezésre álló, tetemes 

mennyiségű archív iratanyag segítségével elvégezhető volt, számuk megközelítőleg 

300-400-ra tehető. Egy innováció sikerességének vagy eredménytelenségének okai, 

háttere, illetve folyamata azonban nem pusztán az újítást ismerők, népszerűsítők, 

vagy a potenciális alkalmazókkal kapcsolatos vizsgálatokkal tárhatók fel, hanem az 

innovációt adaptálók körében végzett adatgyűjtéssel és elemzéssel is. A szekunder 

mintán belül tehát ezen személyek azonosításához további kutatásra volt szükség. 

Ennek során igyekeztem felkutatni minden óvodapedagógust, aki 1990 és 1996 

között olyan jellegű személyes és szakmai kapcsolatba58 került a soproni 

kutatócsoporttal, amelynek – nem feltétlenül elsődleges és kizárólagos, de 

meghatározó jelentőségű59 – hatására alkalmazni kezdte óvodai munkájában a 

Freinet-szellemű óvodai életmódszervezést. Ezen folyamat kezdetén már 

rendelkezésemre álltak azon, fentebb feltüntetett szak- és záródolgozatok, illetve 

archív levelek, amelyek szerzői - a dokumentumok tanúsága szerint - a soproni 

innováció hatására már minden valószínűség szerint az adaptálók közé tartoztak. A 

potenciális alkalmazók, azaz a Freinet-szellemű intenzív tanfolyamot végzettek 

nagy száma (158 fő) azonban arra ösztönzött, hogy közöttük további adaptálókat 

keressek. Ennek érdekében először különböző módon és fórumokon közzétett 

felhívásokat fogalmaztam meg.  

2010 júliusában a Dunaújvárosban megrendezett Országos Freinet 

Találkozón rövid leveleket intéztem a résztvevőkhöz, melyben arra kértem őket, 

hogy nevezzenek meg általuk ismert olyan óvodapedagógusokat, akik az 1990-96-

os évek idején a soproni freinet-s kezdeményezéssel személyes és szakmai 

kapcsolatba kerültek, esetleg annak hatására kezdték bevezetni munkájukban a 

                                                           
58Az 1990 és 1996 közötti időszakban Freinet-szellemű intenzív tanfolyam résztvevője volt, vagy 
óvodapedagógus hallgatóként az innováció helyszínén (a gyakorló óvoda Freinet-csoportjában) töltötte el 
szakmai gyakorlatát, vagy ugyanitt külsős személyként hospitálást végzett. A személyes kapcsolat meglétét 
azért tartom fontos kitételnek, mert a diffúziókutatások eredményei alapján az adaptációs döntésekben 
egyrészt az interperszonális sajátosságokat mutató kommunikációs csatornák szerepe, másrészt az 
információk forrásának eredetisége és hitelessége meghatározó jelentőségű. (Vö. VI.3.3. alfejezet) 
59Az elsődleges és kizárólagos hatás nehezen lenne igazolható, hiszen a vizsgált időszakban, számos egyéb 
kommunikációs csatornán keresztül (pedagógiai folyóiratok, nyári egyetemek, előadások stb.) érkező 
információk befolyásával is számolnom kell. A soproni innováció „meghatározó jelentőségű hatása” 
azonban a vizsgált dokumentumok tartalomelemzése során tetten érhető, pl. az erre való határozott 
kijelentésekből, vagy az utalások jellegéből és gyakoriságából, illetve azok kontextusából. 
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francia néptanító pedagógiai alapelveit és gyakorlatát. (11. számú melléklet) Ezt 

követően 2011 áprilisában „Mi lett veletek, alternatívok? – avagy hogyan és miért 

lettünk Freinet pedagógusok?” címmel, az Óvodai Nevelés hasábjain közzétett 

írásom zárszavában fordultam azon óvodapedagógusokhoz, akik az 1990-96-os 

időszakban Freinet-szellemű óvodai próbálkozásokba kezdtek és a megvalósításhoz 

a soproni történések is inspirációt jelentettek. (12. számú melléklet) 2011 nyarán 

Paks adott otthont az újabb Országos Freinet Találkozónak, ahol a nyitó 

rendezvényt követően ismét lehetőségem nyílt a kutatásommal kapcsolatos 

„helyzetjelentés” ismertetésére. Röviden felidéztem kutatásom céljait és 

motivációit, majd segítséget kértem további óvodapedagógusok bevonásához.  

Ezen munka mellett az 1990 és 1995 között szervezett intenzív Freinet- 

szellemű továbbképzések névsorain feltüntetett elérhetőségek alapján 

felkérőleveleket juttattam el az egykori résztvevőkhöz, amelyben a múlt 

felidézésével kapcsolatos esszéjellegű beszámolók készítésére kértem őket.60 

(13. számú melléklet) Választásom azért esett erre a kutatási eszközre és 

megkérdezési módra, mert a már birtokomban lévő és az elemzéshez felhasználni 

kívánt szövegek (szak- és záródolgozatok, levelek) szerkezete, tartalma is ehhez 

hasonló volt, így a későbbiekben, a kutatás folyamatában azonos eljárással 

(dokumentum- és tartalomelemzés) tudtam feldolgozni őket. 

Az óvodapedagógusok számára elküldött levelekben különös hangsúlyt 

szenteltem annak, hogy pontosan behatárolhatóvá tegyem a kutatás témáját és 

célját (a Freinet-pedagógia óvodai kibontakozásának és a soproni kutatócsoport 

tevékenységnek feltárása), a vizsgált időszakot (1985-1996) és a kutatásban való 

részvétel módját (személyes hangvételű írások, emlékek, történetek, érzések, 

motivációk írásbeli rögzítése). Az emlékek felidézéséhez és leírásának 

motiválásához inspirációként jelöltem meg az alábbi kérdéseket, amelyek a 

tematikus fókuszálást segítették, azonban kiemelten jeleztem a felkértek számára, 

hogy sem a kérdések felhasználása, sem a sorrend betartása nem kötelező: 

                                                           
60Minden felkérőlevélhez megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot csatoltam kettős céllal: egyrészt a 
válaszboríték feladásával kapcsolatban nem szerettem volna anyagilag megterhelni a megkérdezett 
óvodapedagógusokat, másrészt feltételeztem azt, hogy a címmel és bélyeggel ellátott boríték motiválja 
majd a válaszadást. Az adatgyűjtést a kutatási minta idősebb életkora miatt elektronikus úton nem tartottam 
megvalósíthatónak.  
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 Hogy és miért lett óvodapedagógus? Hol, hogyan, miképp dolgozott 

óvodapedagógusként a „kötelező foglalkozások” idején?  

 Hogy élte meg a „módszertani szabadság” érzését az óvodai munkája során?  

 Honnan hallott a Freinet-pedagógiáról, a soproni Freinet csoportról és a 

tanfolyamról? Milyen élményekre emlékszik? 

 Hogy változtatta meg óvodai munkáját, pedagógusi személyiségét ez a Freinet 

tanfolyam? 

 Mit jelentettek Önnek a soproni óvóképző által kiadott „Egy Freinet szellemű 

alternatív óvodai program” és a „Freinet-vel szabadabban” c. kiadványok?  

A fenti bekezdésekben bemutatott mintavételi eljárás és adatgyűjtés 

eredményeképp, a szekunder mintán belül, összesen 86 olyan óvodapedagógust 

sikerült azonosítani és tőlük adatokat gyűjteni, akik a vizsgált időszakban 

adaptálóknak voltak tekinthetők.61 Az eljárás lépéseit és eredményeit az alábbi, 3. 

sz. táblázatban foglaltam össze: 

 

Mintavétel ideje és helye Mintavétel módja Mintavétel 
eredménye 

2010. július 7-10. 
Dunaújváros 
Országos Freinet Találkozó 

felhívások a találkozó résztvevői számára  

 

               23 fő  
2011. április 
Óvodai Nevelés c. folyóirat 

„Mi lett veletek, alternatívok?” című 
publikáció és felhívás közzététele 

2011. július 4-8. Paks 
Országos Freinet Találkozó 

felhívások a találkozó résztvevői számára  

2011. májustól 
NymE Benedek Elek 
Pedagógiai Kar, Sopron 

31 db szak- és záródolgozat, illetve 36 db 
archív levél szerzőinek összeírása62 

 

               62 fő 

2011. májustól 
NymE Benedek Elek 
Pedagógiai Kar, Sopron 

1989-1995 közötti freinet-s továbbképzések 
résztvevőinek felkérőlevél 124 fő részére 

 

               35 fő 

Összesen: 
       Az ismétlődések, átfedések levonását követően az adaptálók összesen: 

              120 fő 

              86 fő 

 

 

 

                                                           
61Az egyik felkérőlevél címzettje, Gira Tamásné, tatai óvodavezető asszony kutatásomról értesülve 
felajánlotta, hogy 2011 augusztusában Freinet Szakmai Nap keretében személyes találkozóra hívja meg a 
biztos adaptálóként a kutatásba bevont óvodapedagógusokat. 2011. augusztus 26-án a tatai Bartók Béla 
Óvodában került sor a rendezvényre. 
62Több esetben szerzői azonosság volt felfedezhető, a dokumentumok száma ezért nem egyezik a szerzők 
számával.  

3. számú táblázat: A szekunder minta megalkotása során az innovációt adaptálók 
felkutatásának folyamata és eredményei 
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A mintavételi eljárás bemutatását követően tehát jól látható, hogy az adatgyűjtés 

folyamata olykor azzal összefonódva, illetve azt követően valósult meg, amelynek 

során, a nem kutatási céllal készült iratanyagok mellett a vizsgált időszakban olyan, 

kifejezetten a kutatás céljára készült dokumentumok is keletkeztek, amelyek 

feldolgozása és elemzése szintén nagymértékben hozzájárult a kutatás céljainak 

elvégzéséhez és a kérdésfelvetések vizsgálatához. Ezen anyagokat a könnyebb 

áttekinthetőség érdekében az alábbi, 4. számú összefoglaló táblázatban 

rendszereztem: 

 

Dokumentum 
megnevezése 

Keletkezés ideje, 
szerzők 

Típusa, jellege Egyedi 
azonosító és 
terjedelem  

 
Az interjúk 
szöveges átirata 

2011. május-július 
a Freinet-kutatócsoport 
tagjai és  
Tóth Mariann 
Icsu Ferencné 
Pálfiné Kováts Ágnes 
2013. április 
Horváth H. Attila 

kiemelt életszakaszt 
bemutató narratív és félig 
strukturált kvalitatív interjúk 
szövege 

 
hivatkozás név 
alapján 
 
49 oldal gépelt 
szöveg 
 
CD mellékletben 

Az írásbeli 
kikérdezés 
eredménye-
képp született 
esszéjellegű 
beszámolók  

2011. II. félév 

Az 1991 és 1995 között 
Sopronban megtartott 
intenzív továbbképzések 
Freinet-programjában 
részt vett 
óvodapedagógusok 

írásbeli kikérdezés célzott 
mintavétellel, a jelenből a 
vizsgált időszakra való 
narratív visszatekintés 
céljával és 
postai és elektronikus úton 
visszaérkezett válaszlevelek 

 
ÚL1-ÚL42 
 
35 db 
 
14. számú 
melléklet 

A Freinet 
Szakmai Nap 
alkalmával 
készült 
személyes 
feljegyzések 

2011. augusztus 26. 

 

Kissné Zsámboki Réka 

az írásbeli kikérdezésre 
válaszoló óvodapedagógusok 
közül a szakmai napon 
megjelentekkel létrejött 
interaktív, reflektív 
beszélgetésről készült 
feljegyzések 

 
 
kézzel írt, 4 db  
A/4 oldal  

 

 

 

V.3.2. Az adatok feldolgozásának módszerei: dokumentum- és tartalomelemzés 

 

Az adatgyűjtés folyamata során a múltban és a jelenben keletkezett írásos kutatási 

anyag feldolgozására a dokumentumelemzés módszerét alkalmaztam, majd később, 

a feltáró értelmezéskor a kvalitatív tartalomelemzést valósítottam meg. 

4. sz. táblázat: Az adatgyűjtés folyamata során a jelenben keletkezett, kutatási céllal 
készült dokumentumok 
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(Munkámban később, a kutatási eredmények ismertetésekor pontosan jelzem, hogy 

mikor és mire vonatkozóan, melyik adatfeldolgozó módszert alkalmaztam.) Az 

előbbi eljárás, a dokumentumelemzés - elsőként a kutatás tájékozódási fázisában - 

tények, információk kijegyzetelése, rögzítése során kapott jelentős szerepet, illetve 

a rendelkezésre álló jelentős mennyiségű kutatási anyag válogatásának alapjául, 

annak megkönnyítésére szolgált. Ezen munka során figyelembe vettem M. Nádasi 

Mária azon állítását, mely szerint ezek: „olyan anyagok, […] amelyek létrejöttekor a 

kutathatóság, mint szempont nem szerepelt” (2000, 317. o.). 

A szelektálás során elsődleges célnak tekintettem, hogy a tudomásomra jutott 

és birtokomba került anyagokat kategorizáljam azon szempont szerint, hogy 

közvetett vagy közvetlen kapcsolatban állnak-e a kutatásban vizsgált esettel. 

Ezt követően a keletkezés időbelisége alapján is szükségesnek tartottam sorba 

rendezni őket, amelynek következtében az események, történések kronologikus 

feltárása és rendezése megvalósíthatóvá vált. A készítők tekintetében 

megkülönböztettem azon írásokat, melyeket maguk a kutatócsoport tagjai 

készítettek magukról és munkájukról, vagy mások által a kutatócsoporttal 

kapcsolatosan papírra vetett gondolatokat tartalmazták. A dokumentumelemzés 

módszerét később egyrészt az események, történések rekonstruálásának, 

kronologikus rendszerezésének elősegítésére, valamint az interjúszövegekben 

olvasható adatok alátámasztására, esetenként pontosítására, kiegészítésére is 

alkalmaztam, másrészt a módszer alkalmazásával az innováció terjedésével 

kapcsolatos idő és a kommunikációs csatornák szerepe, valamint a kapcsolati 

háló szerkezete is feltárhatóvá vált.  

A dokumentumelemzés mellett a szövegelemzés is szerepet kapott a kutatás 

ezen fázisában, amellyel az írott dokumentumok mélyebb struktúráiban rejlő 

összefüggések feltárása volt a célom (Szabolcs, 2000). A szövegelemzés módozatai 

közül a tartalomelemzést alkalmaztam63, amelynek kvalitatív és kvantitatív 

jellegű változatának kombinálását ítéltem meg a kutatás kérdésfelvetéseihez és 

céljaihoz leginkább illeszkedőnek. Ezen folyamatban különös hangsúllyal 

szerepeltek a kutatócsoport tagjaival készült interjúk szöveges átiratai (7 db), 

                                                           
63Cserné (1999) és Szokolszky (2004) művében olvasható tipizálás alapján beszélhetünk kvalitatív vagy 
kvantitatív tartalomelemzésről, narratív elemzésről, beszélgetéselemzésről, illetve diskurzuselemzésről. 
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a felkutatott szak- és záródolgozatok64 (31 db), a Freinet-szellemű óvodai 

történésekről szóló beszámolók (36 db), az esszéjellegű visszaemlékezések 

(35 db), valamint a kutatócsoport első kiadványa, az Egy Freinet-szellemű 

alternatív óvodai program. Ezen dokumentumok tartalomelemzésének 

eredményeképp vált feltárhatóvá és értelmezhetővé a kutatócsoport invenciójának 

relatív előnye, a többféle vonatkozásban vizsgált kompatibilitás, az innovációs 

fogékonyság, és az adaptációs döntésekből körvonalazódó, Freinet-pedagógia iránti 

elköteleződés folyamata. 

A munka számítógépes elemzőprogramok (CAQDAS programok, pl. Atlas.ti, 

NVivo stb.) segítségével támogatott elvégzésére egyrészt - a program és gyakorlat 

hiányában – csak jelentős anyagi és időbeli ráfordítással65 és az abban jártas külső 

szakember bevonásával lett volna lehetőségem, másrészt úgy ítéltem meg, hogy a 

rendelkezésre álló adatok mennyisége még lehetővé teszi a „hagyományos”, 

számítógépes segítség nélküli analízist. A fentiek következtében az adatok 

értelmezésének gondolkodással, ok-okozati viszonyok keresésével történő 

megvalósítása – széleskörű szakirodalmi-módszertani tájékozódást követően66 – az 

adatokkal kapcsolatos közvetlen kutatói interakció létrejöttét is szolgálhatta.  

Az adatgyűjtés következtében rendelkezésre álló tetemes szöveghalmazt 

többszöri átolvasást követően a – a feldolgozhatóság, az értelmezés és az elemzés 

érdekében – csökkenteni kellett (adatredukció). Az esettanulmány készítése során 

rendelkezésre álló technikák közül jelen kutatási folyamatban az indexálás volt 

alkalmazható67 (Golnhofer, 2001, 85. o.). Az adatok folyamatos értelmezése közben 

kódolással, jegyzetekkel láttam el az olvasott szövegeket, amelyek segítségével 

később megalkottam azon korpuszokat, amelyek a „sűrített” tartalmú adatbázist 

jelentették. (Ezen korpuszokhoz azonban feljegyeztem olyan „reprezentatív” 

idézeteket, amelyeket később, az esettanulmány összeállításakor az eredmények 

                                                           
64A dolgozatok témája a Freinet-pedagógia helyi szintű, egyéni óvodai adaptációjának megvalósításáról 
szóló – esettanulmány-jellegű – szakmai és személyes „élménybeszámoló” volt. Az írások eredetileg egy 
tudományos munka elvárásainak megfelelő szövegek, amelyek nem „narratív” céllal születtek, mégis 
szakmai és személyes élményelemekben, történetekben olyannyira gazdagok, hogy a doktori kutatásomban 
megfogalmazott kérdésfelvetések vizsgálatára és megválaszolására alkalmasnak bizonyultak.   
65A rendelkezésre álló dokumentumok többsége kézzel vagy írógéppel írott szöveg volt, amelyet 
digitalizáltatni kellett volna a feldolgozhatóság érdekében. 
66 Szabolcs, 2000, 2001; Mayring, 2001; Ehmann, 2002, 2003; Szokolszky, 2004; Mason, 2005; Eisenhart, 
2006; Feischmidt, 2006; Sántha, 2009  
67A progresszív csökkentés, azaz a dokumentumok szelektálása az értelmezés teljességét veszélyeztette 
volna. 



 

66 
 

alátámasztására és hiteles illusztrálására a legalkalmasabbnak véltem.) A folyamat 

következő fázisa során a kódolt szövegekből, az innovációelméleti megközelítés 

mentén haladó kutatási kérdésfelvetések (és belőlük fakadó célok) „vezérfonala”, 

orientációja alapján szubjektív információk, attitűdök, nézetek, motivációk feltárása 

és értelmezése valósulhatott meg.  

A jelen alfejezet végén, a kutatás menetét és módszereit tárgyaló részek 

lezárásaként, a disszertációban szereplő esettanulmány elkészítésének folyamatát 

az alábbi, (1. sz.) ábrán kívánom összefoglalni. Ezen képi rendszer vélhetően 

hozzájárul a kutatási - különösképp a szerteágazó adatgyűjtési – tevékenység 

áttekinthetőségéhez, illetve a kvalitatív jellegű stratégia logikájának 

egyértelműsítéséhez és elfogadásához, valamint alátámaszthatja a kutatás 

összetettségét és az adatok, személyek és módszerek triangulációját.  
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I. Kutatási problémafelvetés, a vizsgálati stratégia 
meghatározása, a tartalmi és időbeli keretek körvonalazása, 
illetve a vizsgálandó kérdéskörök összeállítása, a szakirodalmi 

háttér és az elméleti kontextus feltárása

II. Az esettanulmány típusának és szerkezetének meghatározása, 
az eset konkretizálása, kutatási kérdésfelvetések és célok 

megfogalmazása

III. A primer és szekunder minta kijelölése, adatgyűjtés  
megkezdése és az adatok feldolgozására szolgáló 

módszeregyüttes meghatározása

interjúkészítés a 
kutatócsoport 
alapító tagjaival 

interjúkészítés az esethez 
kapcsolódó további személyekkel  
(Tóth Marianna, Icsu Ferencné, 

Pálfiné Kováts Ágnes)

IV.  Az esethez kapcsolódó archív dokumentumok felkutatása

kategorizálás: az esethez 
közvetett és közvetlen módon 
kapcsolódó dokumentumok 
többszempontú rendszerezése

dokumentumelemzés: 
az események kronológiájának 
feltárása, a dokumentumokból 
nyert adatok kvantitatív elemzése

V.  Kutatási felkérések elkészítése és eljuttatása a szekunder 
minta (óvodapedagógusok) részére 

2010. júl. 7-11. 
Országos Freinet 
Találkozó, 
Dunaújváros

2011. április 
Óvodai Nevelés 
felhívás 

megjelenése

2011. május 
kutatási 

felkérőlevelek 
postázása 

2011. júl. 4-8. 
Országos 
Freinet 

Találkozó, Paks

VI. Kutatási visszacsatolás, reflexiók: Freinet Szakmai Nap, Tata
Kiegészítő interjú dr. habil Horváth H. Attilával

VII. A rendelkezésre álló kutatási anyag feldolgozása: további 
dokumentum-és tartalomelemzés, az esettanulmány összeállítása, a 

kutatás továbbgondolása

1. számú ábra: A kutatási folyamat 
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VI. A SOPRONI FREINET-KUTATÓCSOPORT INNOVÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA 
  
 VI.1. Az innováció általános és pedagógiai érvényű meghatározása és 

alkalmazhatósága a soproni Freinet-kutatócsoport tevékenységére   

 

A jelen kutatás középpontjában álló esetnek és az abban feltáruló reformpedagógiai 

gyökereken nyugvó alternatív óvodai újításnak mint lehetséges pedagógiai 

innovációnak a megítéléséhez és vizsgálatához elsőként az innováció általános, 

majd a pedagógiai megközelítésű fogalmának és elméleteinek áttekintését vélem 

szükségesnek. (Ez utóbbi során a pedagógiai innováció és a reform terminológiai 

viszonyára is kitérek.) 

Kiindulópontként megállapítható, hogy a tudomány számos területén (pl. 

gazdaság-, társadalom-, orvos- és műszaki tudományokban stb.), illetve a 

hétköznapi életben is gyakran használatos fogalomként jelenik meg az innováció 

terminusa. Az „innovus” latin eredetű szóból ered, jelentése „a szokatlan bevitele”. 

A gazdaság- és társadalomkutatók már az 1900-as évek elejétől kísérleteket tettek 

arra, hogy meghatározzák az új gondolatok, gyakorlatok, technikai újítások 

bevezetésének – azaz innovációjának – fogalmát, valamint feltárják annak lényegi 

jegyeit, sajátosságait és a terjedési folyamat jellegét.68 A témában fellelhető 

szakirodalmak egybehangzóan Joseph A. Schumpeter 1911-ben írt, A gazdasági 

fejlődés elmélete című művében publikált definícióját és elgondolásait tekintik az 

innovációelmélet kiindulópontjának. Ezen elméletet az osztrák származású, 

amerikai közgazdász és szociológus a gazdasági fejlődés folyamatának 

magyarázatára dolgozta ki, és azokat az ugrásszerű, minőségi változásokat 

tekintette innovációnak, melyek a fejlődés előrehaladását biztosító mozgatórugók 

voltak. Schumpeter az innováció fogalmának használatakor olyan új dolgokat, 

jelenségeket említett, amelyek valamilyen vonatkozásban eltérnek azoktól, amelyek 

használatához korábban hozzászoktunk. Felfogásában a „korábbi gyakorlattól való 

eltérés” annyit jelent, mint a meglevő dolgokból és erőforrásokból új vagy más 

                                                           
68A kulturális változások terjedésével kapcsolatban Gabriel Tarde francia társadalomtudós már 1903-ban 
megfogalmazta innovációs elméletét, amelyben két fontos összetevőre, az invencióra, vagyis az új gondolat 
megszületésére és az imitációra, vagyis az utánzásra hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint az újítások az 
adott társadalom elitjének körében születnek, és koncentrikus körök mentén terjednek az utánzás, másolás, 
vagyis imitáció révén (Tarde, 2008; Dessewffy és Galácz, 2003). 
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kombinációt alkotni (Schumpeter, 1980). Elméletében azonban nem tisztázott, hogy 

az új kombinációk alatt az új jelenség első megjelenését, vagy annak uralkodóvá 

válását, vagy mindkettőt érti. Az említett fogalmi tisztázatlanság mentén a későbbi 

szakirodalom az innováció fogalmát kétféle értelemben kezdte használni: 

egyrészről egy kreatív ötlet (invenció) első gyakorlati alkalmazását nevezték 

innovációnak; másrészről, szélesebb értelemben, az újítás folyamatának 

valamennyi lényeges aspektusát és mozzanatát értették alatta69 (Kovács, 2004. 53. 

o.). A disszertációmban bemutatott eset vizsgálatában ez utóbbi, folyamatjellegű 

értelmezés alkalmazását tartottam célszerűnek, annak érdekében, hogy a Freinet-

kutatócsoport által megalkotott kreatív ötlet (invenció) gyakorlati 

megvalósulásához (innováció) kötődő eseményeknek, történéseknek, illetve azok 

hatásának „valamennyi lényeges aspektusát” feltárhassam a kutatás stratégiájaként 

megjelölt pedagógiai esettanulmány keretei között. 

Napjainkban az innováció fogalma a köznapi szóhasználat szintjén 

vonatkozhat új ötletek, új eszközök bevezetésére, használatára, egy folyamat, 

rendszer megújítására, és jelentheti a dolgok átalakítását, megújítását, új termékek, 

produktumok létrehozását is. A tudományterületektől független általános definíciók 

közös jegyeiként szintén az újszerűség, a változás, a megújítás, a gyakorlati 

alkalmazás fogalmai körvonalazódnak. A fentiek igazolására álljon itt néhány 

meghatározás: „Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely a 

későbbiekben megvalósítja az ötletet, végül a napi gyakorlatban alkalmazásra kerül, 

tehát a kreativitás innovatív produktummá válik” (Százdi, 1999, 70. o.). Illetve egy 

másik: „Az innováción az újdonságok létrehozásának, bevezetésének és 

elterjesztésének összefüggő folyamatát értjük. […] Csak a megvalósított, a 

gyakorlatba bevezetett, a közhasználatba bevont újdonság tekinthető innovatív 

produktumnak” (Gáspár, 1996, 5. o.).  

A XX. század utolsó harmadától kezdődően az innováció fogalma 

multidiszciplináris megközelítésbe került. A gazdaság- és társadalomtudomány 

mellett az 1980-as évektől kezdődően a neveléstudományban (elsősorban 

oktatáspolitikai, oktatásügyi vonatkozásokban) is előszeretettel alkalmazták az 

                                                           
69Az innováció fentebb említett, kétféle felfogása közötti látszólagos ellentmondás azzal magyarázható, 
hogy az első megközelítésben az innováció jelensége, a másodikban pedig az innováció folyamata 
képezheti az elemzés tárgyát. 
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alulról kezdeményezett – elsősorban a gyakorlatban realizálódó és elterjedő – 

pedagógiai újítások, változások jellegének és folyamatának definiálására (Loránd, 

2010; Dobos, 2002). A pedagógiai innováció kifejezést tehát olyan szűkebb 

keresztmetszetű, mikroszinten zajló fejlesztésre értjük, amelynek kezdeményezői 

leggyakrabban a pedagógiai gyakorlattal közvetlen kapcsolatban levő, annak 

igényeit szem előtt tartó személyek. Lényege olyan tudatos, fejlesztő jellegű 

változás, változtatás, amelynek célja a kialakult oktatási-nevelési gyakorlat 

meghaladása, a fennálló rendszer, módszer, eszköz, termék fejlesztése, pozitív 

irányú befolyásolása (Dobos, 2002). A fogalom értelmezését gyakran az „innováció 

és/vagy reform” párhuzamában vélik szükségesnek, ezért fontos lehet 

megkülönböztetni a két terminust. A hétköznapi értelmezés szintjén az innováció 

szűkebb keresztmetszetű, a reform radikális, átfogó jellegű változást, változtatást 

jelent. A két kategóriában közös a változás, változtatás, a fejlesztés szándéka. A 

különbözőségek a változás irányultságában, a kezdeményezők pozíciójában, 

hálózatában és szándékában, a befolyásolás szintjében, hatóképességében, illetve 

folyamatában, valamint az eredmények és az értékelés eltéréseiben lelhetők fel. Az 

innováció döntően alulról (oldalról) induló, míg a reform legtöbbször felülről lefelé 

irányuló fejlesztést indukáló változtatás. Az innovációt a pedagógiai gyakorlathoz 

közel álló, abban közvetlenül érintett személyek, szakmai intézmények 

kezdeményezik, míg a reformokat leginkább a hatalmi pozícióban lévők 

fogalmazzák meg. Az innováció leginkább egy szakmailag jól körülhatárolható 

részterületet vagy célcsoportot érintő változtatási szándék vagy konkrét 

módszertani kérdés körül vetődik fel, a reform esetében általában a rendszer egésze 

- vagy annak releváns összetevői – kerülnek a fejlesztés fókuszába. A folyamat 

jellegét tekintve az előbbi lételeme a belső dinamikával leírható terjedés, amelynek 

eredménye az innovációt támogatók, kipróbálók, terjesztők és fejlesztők közössége, 

azaz a hálózat, míg az utóbbi során az előre meghatározott célok mentén történő 

szándékolt bevezetés dominál, amelyben a partnerség és az interakciók szerepe, 

jelentősége elenyésző. A fentiek következményeképp az innováció esetében a 

változtatást maga az eredmény hitelesítheti leginkább, amelynek értékelése 

folyamatos és visszacsatolás jellegű, míg a reform során a bevezetés eredményét 

leginkább a felülről jövő „ellenőrző” felügyelet legitimálja (Dobos, 2002).  
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A jelen disszertációban vizsgált soproni kutatócsoport törekvéseivel 

kapcsolatosan - már az esetleírás szintjén - nyilvánvalóvá vált, hogy reformnak nem 

tekinthető, hiszen az átfogó, makroszintű, felülről vezérelt változás helyett sokkal 

inkább a „felvetik-kigondolják-terjed” (Dobos, 2002) mechanizmusok mentén 

leírható, alulról induló, fejlesztést indukáló és mikroszinten zajló folyamatok 

dominanciája volt megfigyelhető és rögzíthető, amelyek egyértelműen az innováció 

sajátosságainak tekinthetők.70 Az óvodai élet mindennapjainak és gyakorlatának 

újszerű, minőségi megváltoztatását tűzték ki célul a nyolcvanas évek végén a 

soproni képzőben formálódó munkacsoport tagjai. Mindezek megvalósítását a 

korábbi nevelési gyakorlattól határozottan elforduló, illetve az érvényben lévő 

tartalmi szabályozóban71 foglaltaktól szokatlan módon eltérő, egyedi megoldások 

kidolgozásával és bevitelével képzelték el, az adott óvodai (gyermek)csoport 

szintjén. E tekintetben az innováció Schumpeterhez kötődő, gazdaságtudományi 

megfogalmazása csupán részben tekinthető igaznak a kezdeményezésre, hiszen a 

„már meglévőből valami új kombinációt alkotni” sajátosság nem tekinthető 

érvényesnek a Freinet-szellemű óvodai életmódszervezésre.  

A Százdi- illetve Gáspár- féle innovációs definíciókban meghatározott 

„kreatív ötletből származó” és a „gyakorlatban is racionalizálódó” újító jelleg 

azonban határozottan tetten érhető a soproni történésekben, hiszen a kutatócsoport 

által az 1989-90-es nevelési évre elkészített - a gyermekközpontúságot és szabad 

önkifejezést hangsúlyozó, a természet- és életközeli tapasztalatszerzésre építő 

tanulás „ötletét” alkalmazó – programtervezet mint kreatív újítás valósult meg az 

óvodai gyakorlatban.72  

A pedagógiai innováció meghatározásában az előzőekben leírtak mellett 

lényeges jellemző a változtatás szándékában a kezdeményezők részéről jelen lévő 

tudatos fejlesztő célzatosság. A soproni oktatók az egyedi kísérlet engedélyezését 

kérő levélben (L0) már határozottan utaltak arra, hogy a kutatócsoport célja „egy 

Freinet-szellemű, alternatív óvodai program kidolgozása”. A levélhez mellékelt 

Kísérleti tervben pedig az alábbi mondatok támasztják alá a szándékos, fejlesztő 

                                                           
70Kutatásom kérdésfelvetéseiben és az eset vizsgálatában ezért a továbbiakban csak az innovációelméleti 
megközelítéssel foglalkozom, a pedagógiai reform tekintetében az eseményeket nem tartom 
értelmezhetőnek.  
711989-es ONP 
72A programtervezet elemzését később az E. M. Rogers-féle innovációs definícióval kapcsolatosan, a 
„relatív előny” vizsgálata során végeztem el. 
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célzatosságot: „Segítséget kívánunk nyújtani az óvónőknek a nevelési program egy 

sajátos megvalósításához. A gyermeki tevékenységek olyan alternatíváit dolgozzuk ki, 

amelyek nem egy mesterséges, formális élettérben szerveződnek, hanem valódi, 

természetes élethelyzetekben teszik próbára az óvodások cselekvő-, érző- és 

gondolkodó képességeit.” A jelenből a múltra visszatekintő interjúk szövegeiből is jól 

körvonalazódik a fentebb részletezett sajátosság: „[…] megpróbáltam lehetőségeket 

találni [amely] egy szabadabb, kötetlenebb életmódszervezést tesz lehetővé” 

(Zsámboki Károlyné). „Amikor komolyabban is elkezdtük nézni, hogy az óvodába ezt 

hogyan lehetne bevinni […] Azt tudtuk, hogy a biológus természetközeliséget akar, a 

matematikus életközeliséget, és nem akartuk azt a kötöttséget, hogy a gyerek magától 

nem találhat ki dolgokat, nem csinálhatja azt is akár, amit ő szeretne” (Eperjesy 

Barnabásné).  

Az előző bekezdéseket összefoglalva, a soproni kutatócsoport célkitűzéseit, 

szándékait, munkáját és azok jellegét összevetve az innovációról alkotott 

elméletekben foglalt kitételekkel, megállapítható, hogy a jelen esettanulmány 

középpontjában álló Freinet-kutatócsoport tevékenysége - általános és pedagógiai 

szempontból is - innovációnak tekinthető.   

 

VI.2. Az innováció folyamatjellegű megközelítése és az újítás innovatív jellege 

 

Az elméleti szakirodalmak a sikeres innovációs folyamatot általában az invenció, 

innováció és diffúzió egymást követő fázisaiként írják le. Az invenciót 

ötletgenerálási folyamatként határozzák meg, az innováció egy még ki nem próbált 

ötlet gyakorlati megvalósítása - és ezáltal a kivitelezhetőségének első bemutatása -, 

míg a diffúzió a széleskörű és sokrétű alkalmazást jelenti az adott társadalmi-

gazdasági rendszerben, esetünkben a pedagógiai közegben (Rogers, 1983; Havas, 

1998; Ruttan, 2001). Jelen alfejezetben és a kutatás további részében ezen 

folyamathangsúlyos megközelítés mentén kívánom feltárni és elemezni a 

történéseket.  

Az innovációs folyamat leírásában kiindulópontnak tekintett schumpeteri 

modell alapján egészen a XX. század közepéig általánosan elfogadott feltételezés az 

volt, hogy az innováció az ún. lineáris modell sémája szerint keletkezik és hat, azaz 

a „kutatás, feltalálás, első alkalmazás, egyenes irányú továbbterjedés” fázisainak 
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sorrendjében valósul meg. A modellel szemben megfogalmazódó kritika és a 

témával kapcsolatosan kibontakozó kutatások és publikációk (Havas, 1998; Ruttan, 

2001) többek között rávilágítottak arra, hogy az innovációs folyamatban szerepet 

játszanak olyan további – akár visszacsatolásszerű - tényezők is, mint például a 

fejlesztés, tökéletesítés, illetve a diffúzió különböző megjelenési formái. Ennek 

eredményeképp az 1940-es évektől kibontakozó második generációs elméleti 

megközelítésekben már az innováció helyett a diffúzió hangsúlya jelenik meg az 

újítással kapcsolatos folyamatok elemzése során.  

Az innováció folyamatával, mechanizmusaival kapcsolatban E. M. Rogers 

(1983) általános diffúzióelméletében az innovációs folyamat leglényegesebb 

fázisaként a terjedést jelöli meg. Rogers a társadalmi diffúziót elsősorban 

kommunikációs folyamatként értelmezi, ahol az innováció terjedése a társadalmi 

szereplők - kontextusba ágyazott – döntésétől függ. Ezen elméleti keret így nem 

pusztán a technikai felfedezésekre, gazdasági újításokra vonatkoztatható, hanem 

más, akár a neveléstudomány és a pedagógiai gyakorlat területéről származó 

innovációs-diffúziós folyamatok leírására és megértésére is szolgálhat.  

Stephen J. Kline és Nathan Rosenberg (1986) visszacsatolásos láncszem-

modelljükben azt fejtették ki, hogy az innováció során hangsúlyos szerepe van az 

egyes fázisok közötti állandó visszacsatolásnak, tehát a folyamat nem lineáris. Az 

innováció nem egyszeri, befejezett cselekmény, hanem egy szinte végtelen folyamat, 

melynek során nemcsak az új eljárás, hanem a résztvevő szereplők és kapcsolataik 

jellege is folyamatosan változik. A láncszerűen felépített modellt igyekszik 

teljesebbé tenni az innovációs kör modellje,73 amelyben a folyamat elemei 

megegyeznek az előző modell elemeivel, de fontos tényezőként szerepel az egyes 

elemek akár egyidejű és nem egymás utáni jelenléte, egymásra gyakorolt hatása. Míg 

a láncmodell a szakaszok időbeli sorrendjét tartja meghatározónak, addig a 

körmodell a kölcsönhatások rendszerét hangsúlyozza. 

Michael Fullan (2008) az innovációs folyamatban az egyes események 

meghatározott sorrendjét hangsúlyozza, mely szerint az innováció első fázisa a 

bevezetés időszaka, amikor elhatározzák, hogy megújítják a működő gyakorlatot. A 

                                                           
73A visszacsatolásos láncszem és az innovációs kör modellnek a választott esettel összefüggésbe hozható 
sajátosságait a jelen kutatásban csak kevéssé találtam vizsgálhatónak, mert a soproni kezdeményezés 
országos terjedésével kapcsolatban az innováció folyamatának szakaszosságára, illetve a kölcsönhatások 
rendszerére vonatkozó adatok, források és dokumentumok kevéssé állnak rendelkezésre.  
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második fázis az implementáció, a megvalósítás időszaka. A harmadik fázisba a 

megújított gyakorlat fenntartása, folytatása, mindennapi alkalmazása tartozik. 

Fullan elgondolásával rokonítható Gáspár László innovációs lánc elmélete, 

amelynek lépései: az új felismerése, gyakorlati kipróbálása, viszonylag széles körű 

adaptációja, a kísérleti és adaptációs tapasztalatok elemzése és általánosítása, 

modelljegyek megállapítása a szükséges korrekciók figyelembe vételével, tömeges 

bevezetés, korrekciók a felhasználói visszajelzések alapján (Gáspár, 1996). 

A jelen disszertációban vizsgált esettel kapcsolatban a fentebb bemutatott 

innovációs folyamat-elméletek közül - vélekedésem szerint - a Rogers,- Fullan- és 

Gáspár-féle innovációs események sorrendje már az esetleírás szintjén 

körvonalazódik, hiszen a soproni kutatócsoport tagjai a már „működő” pedagógiai 

gyakorlat megújítására dolgozták ki invencióként értékelhető programajánlásukat 

(bevezetés fázisa), majd ezen kreatív ötleteket az óvodai gyakorlatban kipróbálva, 

megvalósítva (implementáció fázisa) bizonyosodhattak meg annak mindennapi 

fenntarthatóságáról, alkalmazhatóságáról. A kísérleti és adaptációs tapasztalatok 

elemzése és általánosítása során fedezték fel azon „modelljegyeket”, amelyek 

elősegítették a Freinet-pedagógia szellemiségével való rokonság felfedezését, majd 

ennek hatására következett be a programajánlás módosítása (korrekció fázisa), 

amikor már Freinet-szellemű alternatív óvodai életmódszervezésként definiálták 

kísérletüket. Az elsősorban a gazdasági innovációkat jellemző Rogers-féle „üzleti 

alapokra helyezés” és a Gáspár-féle „tömeges bevezetés” célzatossága a soproni 

esettel kapcsolatban jellemzőként nem azonosítható74, de a szélesebb körben való 

terjedés – a hivatalos, oktatáspolitikai legitimizáció következtében és a 

felsőoktatással, illetve a pedagógusképzéssel való szoros összefonódás miatt – 

implicit módon már a kezdetektől fogva benne rejlett a soproniak innovációjában.75 

Az innováció folyamat-hangsúlyos megközelítésében a fázisok sorrendisége 

és jellege mellett – Rogers szerint – további fontos összetevő maga az újítás és annak 

innovatív jellege. Vélekedése szerint egy adott innováció sikerét és elterjedését 

nagymértékben befolyásolja az, hogy a potenciális alkalmazók szempontjából az 

                                                           
74Kutatásaim alapján elmondható, hogy az Egy Freinet-szellemű alternatív óvodai program-kiadvány és a 
későbbi könyvek nem az üzletszerű haszonszerzés céljával készültek, sokkal inkább a tapasztalatok 
összegzésének, megosztásának és a „jó gyakorlat” közzétételének szándékával. 
75A szándékoltságra utaló „terjesztés” szó helyett, az esettel kapcsolatban inkább a diffúz jellegű „terjedés” 
kifejezés tekinthető adekvátnak.   
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adott újítás rendelkezik-e a következő tulajdonságokkal: relatív előny, 

kompatibilitás, a kipróbálhatóság mértéke, komplexitás, megfigyelhetőség. A 

relatív előny – Rogers szerint - arra vonatozik, hogy az újítás mennyivel jobb a már 

meglévő rendszernél, eljárásnál, tehát megéri-e bevezetni. A kompatibilitás a 

lehetséges alkalmazók korábbi értékrendjével, nézeteivel, normáival való 

illeszkedést mutatja. Amennyiben túl nagy az eltérés a kialakult gyakorlathoz, 

formához képest, akkor ez lényeges akadálya lehet az újítás terjedésének. 

Kipróbálhatóság alatt a minél kisebb kockázattal járó kísérleti lehetőségek 

alkalmazását értjük, a komplexitás pedig az újítás érthetőségére, használhatóságára 

vonatkozik. (Amennyiben túl bonyolult, nehezen átlátható az újítás, akkor az 

adaptálás üteme lassabb, mint az egyszerű mechanizmusok esetében). A 

megfigyelhetőség az újítás következményeinek, eredményeinek mértékére 

vonatkozik, tehát amennyiben rövid idő alatt jól érzékelhetőek az eredmények, 

akkor az adaptálás sebessége is megnő. Rogers szerint az innováció terjedésében és 

adaptálásában szerepet játszó további tényezők: a kommunikációs csatornák, az 

idő és az adott társadalmi rendszer (Rogers, 1983). Ezen tényezők az innováció 

terjedésének módját és ütemét jelentősen meghatározhatják.  

A jelen alfejezetben - a fenti elmélet mentén – az újítás innovatív jellegét és 

- ezzel kapcsolatban, a kompatibilitás vonatkozásában - az adott társadalmi és 

oktatáspolitikai közeget mint az innovációt serkentő vagy gátló légkört szeretném 

vizsgálni. A további két tényezőt, az időt és a kommunikációs csatornákat a 

diffúzióról szóló VI.3. alfejezetben mutatom be részletesen. 

A fentebb említett jellemzők közül elsősorban a relatív előny meglétének 

és jellegének, valamint az újítók és az alkalmazók76 értékeivel, szükségleteivel, 

nézeteivel, illetve múltbéli tapasztalataival való kompatibilitás mélyrehatóbb és 

több szempontú vizsgálatát tartom a legérdekesebbnek és a legfontosabbnak, 

valamint az esettanulmány alapvető céljaival és kérdésfelvetéseivel összhangban 

indokoltnak. (A soproni innovációnak a Freinet-pedagógia sajátosságaiból fakadó 

relatív előnyei és a francia reformpedagógia szellemiségével való kompatibilitása 

                                                           
76Újítóknak (innovátoroknak) a vizsgált eset tekintetében a soproni kutatócsoport tagjait tekintem; kreatív 
ötletnek, újításnak (invenciónak) pedig az általuk 1989 tavaszán megírt programajánlást. Az alkalmazók 
(adopters) csoportja alatt azon óvodapedagógusokat értem, akik a soproni programajánlás, az intenzív 
pedagógus-továbbképzések vagy a gyakorló óvodában látottak-hallottak alapján megpróbálták megújítani 
saját nevelési gyakorlatukat. 
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jelen fejezetben nem vizsgálható, mert az invenció – azaz a kreatív ötlet 

megszületésének – szakaszában a kutatócsoport még nem találkozott Célestin 

Freinet pedagógiájával. Ezen vonatkozásokat a disszertáció későbbi alfejezeteiben 

(VI.2.2.5. és VI.3.3.3.) szeretném feltárni.) A fentebb szereplő érthetőség és 

használhatóság – véleményem szerint - nem igényel részletesebb elemzést, mert 

már az esetleírás szintjén (III. fejezet) is érzékelhető. A kipróbálhatóságról és a 

megfigyelhetőségről pedig később, a diffúzió elemzése során, az adaptációs 

döntések vizsgálatánál (VI.3.3. alfejezet)  szólok. 

 A fentebb bemutatott innovációelméleti megközelítés kutatási lépéseit és 

folyamatát az alábbi 2. sz. ábrán foglaltam össze: 
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III. fejezet

innováció

VI.2. alfejezet

relatív előny 
VI.2.1. alfejezet

kompatibilitás
VI.2.2. alfejezet

a rendszer-átalakítás 
mértéke

VI.2.2.2. alfejezet

az innovációs szükségletek
VI.2.2.3. alfejezet

a más, hasonló megoldások 
értékelése

VI.2.2.4. alfejezet

az innovátorok pedagógiai 
nézetrendszerének 

kompatibilitása 
VI.2.2.5. alfejezet

kipróbálhatóság 
VI.3.3.3. alfejezet

komplexitás
III. fejezet 

megfigyelhetőség
VI.3.3.3. alfejezet

diffúzió

VI.3. alfejezet

az ismertség 
terjedése

VI.3.2. alfejezet

az idő

VI.3.2.1. alfejezet

a kommunikációs 
csatornák

VI.3.2.2. alfejezet

a társadalmi rendszer
VI.2.2.2. és VI.2.2.4. 

alfejezetek

az adaptáció, mint 
döntési folyamat
VI.3.3. alfejezet

a döntési probléma 
meghatározása

VI.3.3.2. alfejezet

cselekevési változatok 
keresése

VI.3.3.2. alfejezet

a cselekvési változatok 
értékelése

VI.3.3.3. alfejezet

a cselekvési változat 
kiválasztása: a döntés

VI.3.3.4. alfejezet

a döntés végrehajtása
VI.3.3.5. alfejezet

a végrehajtási folyamat 
értékelése

VI.3.3.6. alfejezet

2. számú ábra: Az innovációelméleti megközelítés lépései és folyamata 
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VI.2.1. A relatív előny vizsgálata 

 

A soproni kezdeményezésnek a hagyományos, központilag előírt óvodai neveléssel 

szembeni relatív előnyeinek feltárásához a kutatócsoport által 1989 tavaszán 

készített legkorábbi, stencilezett változatban terjedő programtervezetet77 és az 

1980-as évek utolsó harmadának tartalmi szabályozóit, az 1971-es és az 1989-es 

központi, óvodai nevelési programot (ONP) érdemes összevetni.78 (A 

programajánlásból részletek olvashatók a 15. számú mellékletben.) Az 1971-es 

dokumentum bevonása és vizsgálata azért indokolt, mert keletkezésétől kezdve 

ennek tartalma és szellemisége határozta meg az óvodai nevelőmunkát egészen az 

1980-as évek végéig. Az 1989-es ONP-t pedig abból a szempontból érdemes 

összevetni a kutatócsoport programtervezetével, hogy a fenti központi szabályozó a 

soproni dokumentummal szinte egyidejűleg, „újdonságként” jelent meg, így érdekes 

kérdés lehet, hogy vajon mely vonatkozásokban tartalmazhatott relatív előnyt egy 

újonnan kiadott tartalmi szabályozóval szemben a soproni programtervezet. 

A dokumentumok vizsgálata során elsősorban azokat a fellelhető és 

legmarkánsabb különbségeket kerestem, amelyek pozitív, előremutató 

jelentőséggel (azaz relatív előnnyel) bírhattak az alkalmazás tekintetében a korabeli 

óvodai nevelési gyakorlathoz és az 1989-es új, tartalmi szabályozóhoz viszonyítva. 

Az elemzést követően a relatív előnyök az alábbi, öt tartalmi kategória mentén 

váltak feltárhatóvá és értelmezhetővé:  

 A programok (ONP, soproni tervezet) megvalósításának jellege 

 Az óvodai élet rendje, a tevékenységek szervezeti keretei 

 Az óvodai nevelés főbb tevékenységformáinak („játék, munka, oktatás-

tanulás”) értelmezése és megvalósulása  

 A természeti és társadalmi környezet szerepe a pedagógiai folyamatban 

 A pedagógus és a gyermek helyzete, szerepe az óvodai nevelésben   

A programok megvalósításának jellegével kapcsolatban az elemzést követően 

megállapítható, hogy az 1971-es és 1989-es ONP minisztériumi rendelet 

                                                           
77A programajánlás 1989 tavaszán keletkezett, de csak 1990 januárjától, a Freinet-pedagógiára való 
rátalálást követően nevezték Freinet-szelleműnek, így jelen alfejezetben ezt a jelzőt még nem használom. 
78Az 1971-es szabályozót Bakonyi Pálné és Szabadi Ilona szerkesztette, az 1989-es mű esetében azonban 
nincs feltüntetve a szerzők neve. A fentiek miatt ezen dokumentumokra az egyértelműség és követhetőség 
érdekében nem a szerzők nevével, hanem az „ONP, 1971”, illetve „ONP, 1989” jelzéssel hivatkozom az 
értekezésemben. 
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központilag előírt, minden óvoda és óvodapedagógus számára kötelezően 

bevezetendő jelleggel bírt, figyelmen kívül hagyva az óvodák társadalmi 

beágyazottságát, természeti környezetét, helyi sajátosságait. Az 1971-es szabályozó 

egyáltalán nem, az 1989-es dokumentum is csak mérsékelt módon, részlegesen - a 

megvalósítás módszerei esetében - vette tekintetbe a pedagógusok számára 

törvényileg „megengedett” (1985-ös oktatási tv.) szakmai autonómiát, és tette 

lehetővé a kötelező és/vagy kötetlen foglalkozások megvalósítását.79 A soproni 

program esetében a fentebb említett előíró jelleg nem fedezhető fel. A dokumentum 

címében az „ajánlás” szó szerepel, ami a program egészére vonatkozóan magában 

rejti az alternativitást, a benne szereplő tartalmak választhatóságát, azok egyéni 

ötletekkel való gazdagítását, illetve a helyi sajátosságokhoz való alakíthatóságát. Az 

1985-ös oktatási törvény, a ’80-as évek végétől egyre határozottabban kibontakozó 

alternatív pedagógia mozgalom, a társadalmi és politikai demokratizálódási 

folyamatok légkörében a soproni program fentebb leírt sajátossága véleményem 

szerint relatív előnyként értékelődött a kutatócsoport, különös tekintettel a két 

gyakorlatvezető óvodapedagógus, majd a későbbiekben az alkalmazók számára 

egyaránt. (Vö. a következő alfejezettel.)   

Az óvodai élet rendjét és a tevékenységek szervezeti kereteit az 1971-es 

ONP-ben a „kötelező” és a „tervszerű kötetlen” foglalkozások jelentették (ONP, 1971. 

143. o.), amelyeket kiscsoport esetében heti egyszer 8-15 perc időtartamban, 

középső és nagycsoport esetében napi rendszerességgel 25-30, illetve kétszer 35 

perc időtartamban határozott meg a központi szabályozás (ONP, 1971, 48. o.). Az 

1989-es ONP a kötetlen és kötelező foglalkozások időtartamát és számát szintén 

táblázatos formában foglalta össze és – elődjénél mérsékeltebb 

időintervallumokban, 25-30 percben - maximalizálta (ONP, 1989, 122. o.). Az 

előzőekben leírt foglalkozások szervezését, korcsoportonkénti bontásban mindkét 

dokumentum csak a nevelési év bizonyos időszakára tekintette érvényesnek. Az 

1971-es ONP október 1-jétől május 31-ig, az 1989-es utódja a kiscsoport esetében 

november 1-jétől, középső csoport esetében október 1-jétől, nagycsoport esetében 

szeptember 1-jétől május 31-ig írta elő azok tervezését és szervezését.  

                                                           
79A programban a nevelési területekhez előírt „feladatok” és „fejlesztési tartalmak”-nál nem szerepelt az 
„ajánlás” szó, csak a megszervezésre és megvalósításra vonatkozó fejezetekben. 
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A foglalkozásokat a korábbi központi szabályzó (1971) az óvodai oktatás 

szervezeti egységeinek tekintette, így (az anyanyelvi nevelést kivéve) testnevelés, 

környezetismeret, matematika, mese-vers, ábrázolás és kézimunka, ének-zene 

foglalkozásokat határozott meg. Az 1989-es utódja a kötelező és/vagy kötetlen 

foglalkozásokat a „fejlesztés tartalmi eszközei”-ként írta le, és anyanyelvi, irodalmi, 

zenei, vizuális, matematikai, testnevelés és a környezet megismerésére nevelésre 

tagolta az óvodai életet, amelyekhez konkrét feladatokat, illetve fejlesztési 

tartalmakat jelölt ki és módszereket ajánlott.  

A soproni programajánlás az óvodai nevelés központi dokumentumaival 

szemben az óvodai élet foglalkozási ágakra tagolását nem tartalmazta, helyette (a 

táblázatok fejlécében megjelenített formában) „Beszélgetéssel, mesével-verssel-

mondókával-énekkel kísért játékos tevékenységeket” tüntetett fel, és a bennük rejlő 

„környezetismereti, matematikai, ábrázoló, ének-zenei eleme”-ket mutatta be és 

kínálta fel ajánlásképp a megvalósítók számára. A „játékos tevékenység” 

szókapcsolat és a táblázatban szereplő kifejezések is (pl. „ismerkedés”, „barátkozás”, 

„gyűjtögetés”, „egyéni megfigyelések”, „szabad alkotások” stb.) utalnak arra, hogy a 

részvétel a gyermekek számára önkéntes és kötetlen volt, a tevékenységek az előre 

meghatározott, kötött napirendi időpontok helyett az óvodai élet folyamatának 

szerves részeként, abba beilleszkedve kaptak helyet. A kipróbálás szakaszában és 

később a megvalósítás, illetve adaptálás során az újítók és az alkalmazók számára – 

a korábbi nevelési gyakorlattal szemben – relatív előnyként értékelődhetett a 

gyermeki életkori sajátosságok figyelembevétele, az egyéni kíváncsiságtól és 

érdeklődéstől vezérelt részvétel és motiváltság a közös tevékenységekben.  

Az óvodai nevelés folyamatjellegével kapcsolatos különbséget jelzi a vizsgált 

dokumentumokban, hogy míg a központi óvodai programok például a kiscsoport 

esetében a kora őszi (szeptember, október) és a nyári időszakra nem terveztek 

foglalkozásokat, a soproni programtervezet a kiscsoportos gyermekek részére is 

már az óvodába lépés első napjától kezdődően, szeptembertől júniusig tartalmazott 

tevékenységajánlásokat. Ennek következtében ez utóbbi dokumentum az óvodai 

élet korábbi, foglalkozásokra tagolt oktatáscentrikussága helyett a nevelésközpontú 

szemléletet erősítette meg, illetve az óvodai élet és a gyermeki tevékenységek 

folyamatjellegét és holisztikus teljességét képviselte, amely az óvodapedagógusok 

számára pozitívumként és előnyként értékelődhetett.      
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Az óvodai nevelés főbb tevékenységformáinak („játék, munka, oktatás-

tanulás”) értelmezése és megvalósulása tekintetében az összehasonlítást 

követően elmondható, hogy az 1971-es és 1989-es ONP-ben a játék-munka-tanulás 

hármas egysége és dominanciája határozza meg és foglalja keretbe a 

tevékenységformákat mint az „óvodai nevelés alapvető eszközeit” (ONP, 1971, 11. o.). 

Mindkét mű külön-külön fejezetben foglalkozik ezen tevékenységformákkal, 

azoknak a nevelési folyamatban betöltött helyével, az irányítás elveivel, a 

megszervezés során a pedagógusok számára előírt feladatokkal. A soproni 

programajánlás „játékos tevékenységekről” beszél, amelyekben a fent megnevezett 

három tevékenységforma implicit módon jelen van, de élesen nem határolódik el 

egymástól és hangsúlyosan nem is emelkedik ki. A soproni kutatók értelmezésében 

- a két központi, tartalmi szabályozóval ellentétben – a játékban, a munkában és a 

tanulásban nem a nevelési folyamatban betöltött „eszköz”-jelleg fedezhető fel, 

hanem ezen tényezők mint az életkori sajátosságokból fakadó szükségletek és a 

gyermeklét megjelenési formái vannak jelen, és ilyen módon határozzák meg az 

óvodai nevelés jellegét és tartalmát.  

A játék hangsúlya és elsődlegessége mindhárom dokumentumban kitűnik; 

explicit vagy implicit módon kifejeződik bennük, hogy a játék az óvodáskorú 

gyermek elsődleges és alapvető tevékenysége, amelynek a gyermeki 

személyiségfejlődésben nélkülözhetetlen szerepe van (ONP, 1971, 77-79. o.; ONP 

1989, 76-78. o.). A két tartalmi szabályozóban a munkát és a tanulást is a 

„játékosság” jellemzi, ezért tekinthető a játék a három fogalom közül elsődlegesnek 

(ONP: „játékos munka”, „játékos tanulás”). A soproni programajánlásban a játék a 

fentebb említett gyermeki lét alapvető formája, sajátossága, éppen ezért nem 

„jellemzője” a gyermeki tevékenységeknek, hanem azok lényege, meghatározója és 

alapja („Beszélgetéssel, mesével-verssel-mondókával-énekkel kísért játékos 

tevékenységek”).  

A játék szervezésével, irányításával kapcsolatban, illetve a pedagógusnak a 

gyermeki játékban betöltött szerepéről is jelentős eltérések tapasztalhatók a 

vizsgált dokumentumokban. A pedagógus által közvetlen (ONP, 1971) vagy 

közvetett (ONP, 1989) módon irányított tevékenységként említik a központi 

szabályozók, amely ily módon a „személyiségformálás” eszköze is egyben: „A 

gyermekek tevékenysége során kialakuló játékot tudatosan felhasználjuk és sajátosan 
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irányítjuk a gyermekek célirányos fejlesztése érdekében […] [a játék] a gyermek 

számára nem pusztán szórakozás és időtöltés.” (ONP, 1971. 77-78. o.). „A [játék] 

irányítása kiterjed a gyerekek világról szerzett tapasztalatainak, ismereteinek állandó 

bővítésére, elmélyítésére és az élményeket kísérő pozitív érzelmek alakítására. […] A 

folyamatban lévő játék irányítása korcsoportonként, egyénenként és játékfajtánként 

differenciált feladatokat jelent az óvónőnek” (ONP, 1989, 79-80. o.). A soproni 

programajánlásban a játék szintén az óvodai élet kiemelt jelentőségű tevékenysége. 

A pedagógus által történő „irányítása”, „a játékban történő fejlesztés” kifejezés vagy 

az arra történő utalás azonban nem jelenik meg a szövegben, helyette a játék 

folyamatának „megfigyelése”, a „beszélgetéssel, mondókával, énekkel történő 

bekapcsolódás” és „szükség esetén játék kezdeményezése” kifejezések utalnak arra, 

hogy a pedagógus nem főszereplője és szervezője a gyermekek játékának, hanem 

előmozdítója, facilitátora, és a gyermek egyenrangú játszótársa. A soproni 

programajánlás utolsó két oldalán a leggyakoribb játéktevékenységek táblázatos 

összefoglalása olvasható, az egyes játéktevékenységekben felfedezhető „anyanyelvi, 

környezetismereti, matematikai, ábrázoló elemek” feltüntetésével, amely arra enged 

következtetni, hogy ezen dokumentumban a játék nem a pedagógus által irányított 

ismeretszerzés, -bővítés és az elmélyítés alkalma, illetve eszköze, hanem spontán 

módon megvalósuló gyermeki tevékenység. Ezen tevékenységben jelen vannak 

olyan, a különböző nevelési területekhez kötődő („anyanyelvi, környezetismereti, 

matematikai” stb.) tartalmak is, amelyek a gyermek számára a világban való 

eligazodást, az őt körülvevő természeti és társadalmi környezettel kapcsolatos 

tapasztalatszerzést segítik. Pl. „Játék a babaszobában és a babakonyhában: a család 

összetétele, szerepek a családban, a tisztálkodás fontossága, környezetünk megóvása, 

a családi asztal esztétikuma, az étkezések illemszabályai.” (Programajánlás 10. o.) A 

játék alapvető és elsődleges jellegének hangsúlyozása, a fentebb részletezett, új, 

gyermek közelibb és komplexebb szemléletű értelmezése, a játék fejlődés-lélektani 

sajátosságainak tekintetbe vétele relatív előnyként értékelődhetett az egyedi 

kísérletben résztvevő óvodapedagógusok és az elméleti szakemberként 

közreműködő oktatók részéről egyaránt.  

Az óvodai nevelésben - a két központi szabályozó szerint kívánatos 

tevékenységformaként - jelen lévő gyermeki munka értelmezésében ismételten a 

játékhoz hasonló, „eszköz”- jelleg és a személyiségformálás célzatossága fejeződik 
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ki. A dokumentumok a munka „játékossága” mellett sajátosságainak tekintik az 

„objektív célzatosságot”, azaz a „külső szükségességet”, „a kötelezettségvállalást”, „a 

felelősségérzetet”, „a közösségért végzett jelleget” és a „teljesítményt”. Feltételeiként 

pedig többek között a „munkára való tanítást”, „a munkalehetőségek megteremtését”, 

„a fokozatos bevezetést”, „a munkavégzés értékelését” határozzák meg (ONP, 1971, 

109-110. o.; ONP, 1989. 100-102. o.). Az 1989-es ONP-ben újszerű gondolatként - 

egyben talán paradoxonként is - jelenik meg a „munkára való tanítással” 

kapcsolatban a „gyermekek tényleges aktivitásának biztosítása” és a munkavégzést 

követő gyermeki „önértékelés”. (ONP, 1989. 102. o.) Ezen kifejezésekben már az 

óvodás gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevétele, formális 

tevékenykedtetésük helyett az aktivitásukra való alapozás, illetve a munka belülről 

motivált, szubjektív jellege (önértékelés) jelenik meg, azonban továbbra is a 

pedagógus által irányított, szervezett, biztosított módon és feltételek mellett. 

A hagyományos értelemben vett és az 1971-es, illetve 1989-es ONP-ben 

definiált munka sem terminológiai, sem pedig tartalmi szinten nincs jelen a soproni 

programajánlásban, így az elemzés során, a megkülönböztethetőség érdekében a 

„munkálkodás” szó használatát tartom a leginkább kifejezőnek. A munkálkodás 

jellegű tevékenységek a napirend és az óvodai élet szerves részeként, illetve 

velejárójaként, természetes módon „bukkannak fel” a program szövegében és az 

óvodai mindennapokban egyaránt.80 Pl. „Tevékenységek ehető gyümölcsökkel: 

gyümölcsmosás és kóstolgatás, hámozás, darabolás”, „Készülődés karácsonyra: 

ajándékok készítése, karácsonyfa díszítése, ünnepi asztal terítése”, „Havas játékok: 

hólapátolás, seprés.”, „Tavaszi zöldségfélék: tisztítás, darabolás, tízórai 

készítése”.(Programajánlás 3., 4., 7. o.) Az előzőekben bemutatott tevékenységekben 

nincs szerepe az 1971-es és 1989-es ONP-ben hangsúlyozott objektív 

célzatosságnak, illetve a teljesítményre ösztökélésnek, mert ezen cselekvések 

forrása a gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi környezet, elindítója a 

belülről motivált gyermeki kíváncsiság, életszerű velejárója pedig a munkálkodás. A 

közösségÉRT végzett munka „kényszere” helyett itt a közösségBEN végzett, együttes 

tevékenykedés jelenik meg, amely mint belülről vezérelt hajtóerő mozdítja elő és 

támogatja a kompetencia, a társas kapcsolódás (és serkentés), valamint az 

                                                           
80A játéknál leírtakhoz hasonlóan a soproni kutatók értelmezésében a munkálkodás a gyermeklét velejárója 
és az életkori sajátosságok szükségszerű következménye. 
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autonómia szükségletét, és járul hozzá a szocializációhoz és önmegvalósításhoz. (Vö. 

Katona, 2009, 135. o.) A munkálkodás öröme vagy kudarca egyúttal magában rejti 

az (ön)értékelés szükségességét és megvalósulását is. Az előzőek szükségszerű 

következménye, hogy a pedagógus nem szervezője, megteremtője, „ellenőrzője és 

bírája” a munkának, hanem aktív részese és társa az együttes élménynek, valamint 

segítője, előmozdítója, koordinátora a folyamatoknak. Ez az újfajta megközelítésbe 

helyezett pedagógusszerep, a munkának, munkálkodásnak az óvodás gyermekek 

életkori sajátosságainak való megfeleltetése és újraértelmezése, a természetes, 

szükséges és hasznos aktivitásként való átélése véleményem szerint pozitívumként 

értékelődött az óvodai nevelést megújítani szándékozók számára a korábbi vagy 

meglévő pedagógiai gyakorlattal szemben.  

A soproni kutatócsoport innovációjában rejlő relatív előny vizsgálata során 

az elkövetkezőkben a gyermeki tevékenységformák közül a harmadik, egyben 

utolsó tényező, az oktatás-tanulás tekintetében szeretném összehasonlítani a 

dokumentumokat. Míg az 1971-es ONP a tanulást egyértelműen az oktatás 

fogalomköréhez rendelve értelmezi, addig az 1989-es utóda már önálló - „A tanulás” 

címet viselő - fejezetben tárgyalja. A soproni programajánlásban maga az „oktatás” 

vagy a „tanulás” szó - a munkához hasonlóan – nem szerepel. A két központi 

szabályozóban – a gyermeki spontán tapasztalatszerzés elismerése mellett – 

hangsúlyozottan a pedagógus által szervezett, irányított tevékenységként kap 

helyet a tanulási/oktatási tevékenység, amelyet a „korcsoportonként tervszerűen 

megszervezett kötelező és kötetlen foglalkozások rendszere közösségi keretben 

biztosít” (ONP, 1971, 141. o.), és amely „differenciált feladatadás” és „vezetett 

tapasztalat- és ismeretszerzési folyamat” (ONP, 1989, 117. o.) által valósul meg. Az 

1971-es ONP-ben a „tervszerű, irányított, szervezett” óvodai oktatás célja az iskolai 

tanulásra való előkészítés, amelynek sajátos „óvodai jellege” van. Az 1989-es 

utódjában az iskola-előkészítő célzatosság árnyaltabb formában van jelen: „Az egyes 

foglalkozások anyagának tervszerű, tudatos feldolgozása hozzájárul a sikeres 

iskolára előkészítéshez.” (ONP, 1989. 120. o.), a szövegben pedig a tanulás 

„játékossága” kap hangsúlyt. A soproni dokumentumban a fentiekkel ellentétben a 

gyermeki tanulás az óvodai élet egészét, annak minden tevékenységét átszövő 

folyamat, amelynek foglalkozási ágakra tagolt, előre megszervezett és kötelezően 

előírt rendje sem a gyermekek, sem a pedagógus számára nincsenek. Megvalósulása 
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a gyermeket körülvevő világ iránti érdeklődés és felfedezés mentén, abból kiindulva, 

a spontán gyermeki tapasztalatszerzés és a pedagógus által felkínált, önkéntes 

részvételen alapuló tevékenységeken keresztül történik. Pl. „A reggeli hideg időjárás 

tapasztalatainak megbeszélése az óvodába érkezéskor és a séták alkalmával.”, „A téli 

természet „kincsei”: a fenyőfa színe, illata, toboza.”, „Kertészkedés: a felásott föld 

kapálása, gereblyézése, a föld anyagának érzékelése kézzel.” (Programajánlás 4., 5., 6. 

o.) A programtervezetben szereplő kifejezések között a tanulás szó helyett 

leggyakrabban az „ismerkedés”, „megtapasztalás”, „megfigyelések”, „szabad 

alkotások”, „élmények megörökítése” kifejezések szerepelnek, amelyek a folyamat 

spontán és önkéntes jellegét, tapasztalat-alapúságát és élményközpontúságát 

erősítik (az iskolára való felkészítés célzatossága nélkül). 

A tanulási folyamat során a két központi tartalmi szabályzóban egyaránt 

hangsúlyos az elsajátított tudás verbalizációja, illetve reprodukciója: „A spontán 

ismeretszerzés […] a felnőttek beavatkozása nélkül könnyen megreked a cselekvés és 

az észlelés síkján, nem kényszeríti a gyermeket a szóbeli kifejezésre. […] Az óvodai 

nevelésben elsősorban az oktatásra hárul az a feladat, hogy […] az értelmi 

képességeket fejlessze, szóbeli megfogalmazásokra késztessen.” (ONP, 1971, 142. o.), 

„Amikor lehetséges, a gyerekek maguk vonják le a következtetéséket, alkossanak 

ítéletet, általánosítsanak.” (ONP, 1989, 118. o.). A soproni programtervezetben a 

fentiekkel ellentétben a tudás megalkotásának, konstrukciójának folyamata és 

jelentősége körvonalazódik a fentebb már idézett kifejezésekből. A tanulás ezen 

megközelítése relatív előnyként értékelődhetett az újítók és az alkalmazók számára, 

mert tekintetbe vette a gyermeki gondolkodás és fogalomalkotás fejlődésének 

életkori sajátosságait, elismerte az egyéni, differenciált tapasztalat- és 

ismeretszerzés létezését és jelentőségét, és mentesítette a pedagógusokat a 

gyermekek számára kevéssé motiváló, didaktikusan játékos és gyakran „életidegen” 

tanulásirányítás megvalósítása alól. 

Az 1971-es és 1989-es ONP oktatást és tanulást bemutató fejezeteinek 

elemzése, valamint a soproni programajánlás tanulmányozása során különösen 

érdekesnek és eltérőnek találtam a gyermekeket körülvevő természeti és 

társadalmi környezetnek az óvodai nevelésben betöltött szerepével 

kapcsolatosan értelmezhető gondolatokat, szövegrészeket. Az 1971-es tartalmi 

szabályozó a természeti és társadalmi környezet jelentőségét mint az „oktatás 
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anyagát” értelmezi: „Az oktatás anyagát a gyermekek társadalmi és természeti 

környezetéből merítjük. […] Az oktatás anyaga biztosítja a művelődés elemeiben való 

tájékozódást is. […] hatására […] fokozódik a környező valóság iránti érdeklődés” 

(ONP, 1971, 141. o.). Az 1989-es központi szabályozó a „tanulás tartalmá”-nak, 

illetve a „tapasztalati- és élményanyag” forrásaként definiálja: „A tanulás tartalma, 

vagyis a tapasztalatok és az ismeretek elsősorban a gyerekek közvetlen (társadalmi és 

természeti) környezetéből származna.” (ONP, 1989 119. o.). Mindkét dokumentum 

elismeri a természeti és társadalmi környezettel kapcsolatban az óvodán vagy az 

óvodai oktatáson kívüli, spontán tapasztalatszerzést is, de mint az oktatást/tanulást 

kiegészítő, céljai megvalósulásához hozzájáruló, illetve a könnyebb szemléltetést 

biztosító tényezőként értékeli ezen folyamatokat: „A gyermekek a világgal az 

oktatáson kívül is ismerkednek. […] Az oktatáson kívül szerzett tapasztalatok 

hozzájárulnak a foglalkozások anyagának aktív feldolgozásához.” (ONP, 1971. 142. 

o.), „Az óvónő törekedjék arra, hogy minél több foglalkozás a tárgy vagy a jelenség 

természetes környezetében, a szabadban folyjék.” (ONP, 1989, 121. o.). „Az eredeti 

tárgyak vagy jelenségek, természetes környezetben lévő dolgok (élő kiscsirke, lepke, 

gyümölcs) a legalkalmasabbak a megfigyelésre. Ha erre nincs lehetőség, éljen a 

szemléltetés más módjával (pl. kép, diakép, makett)” (ONP, 1989, 124. o.). Az alkalmi 

megfigyelések, az óvodán kívüli spontán élmények és a gyermekek meglévő 

tapasztalatainak figyelembe vétele mellett az ismerkedés leginkább hatékony 

módjának a szervezett foglalkozásokat és a pedagógus által irányított megfigyelést 

és tapasztalatszerzést tartja mindkét dokumentum: „Közben olyan témát is 

ütemezzünk be, amely a csoportszobában kerül feldolgozásra, különben nem lehet jól 

beosztani az anyagot. A benti foglalkozások a szabadban folyó beszélgetéseknél 

kedvezőbb lehetőséget biztosítanak a gyermekek folyamatos beszédének […] 

ellenőrzésére, csiszolására.” (ONP, 1971, 204. o.), „Az óvónő a foglalkozásokon kívüli 

időben is használja ki a tapasztalatszerzési lehetőségeket. A gyerekek érdeklődéséhez 

igazodva […] teremtsen alkalmat megfigyelésre. Így is tudja biztosítani a szükséges 

tapasztalati és élményanyagot” (ONP, 1989, 209. o.). A vizsgált központi, tartalmi 

szabályozókban a pedagógus elsődleges szerepe tehát a kognitív jellegű 

ismeretszerzés tervezése, szervezése, biztosítása és a hozzá megfelelő alkalmak 

megteremtése.    
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A természeti és társadalmi környezettel való ismerkedés oktatási-tanulási 

célzatossága helyett a soproni programajánlásban a szimbiózisjellegű együttélés és 

kölcsönös gazdagítás szemlélete körvonalazódik, amelyben a megismerő (kognitív) 

megközelítés mellett az érzelmi (affektív) komponensek is hangsúlyosak. A 

természet és a társadalom az óvodai életet körülvevő egyenrangú társ, amely 

„ezernyi csodás véletlen felfedeznivalót” rejt magában (Programajánlás 9. o.). Ezen 

átélésekhez többnyire nem szükséges a pedagógus „bábáskodása”, mert a gyermeki 

érdeklődés belülről vezérelt ösztöne és a kíváncsiság motivációja mentén 

önkéntelenül is megvalósulhat a közös felfedezés.  A pedagógus irányító, szervező 

személyisége és feladatai helyett - a játékhoz, a munkálkodáshoz és a tanulási 

folyamatokhoz hasonlóan - ismét a facilitátor és társszerep válik meghatározóvá. Az 

ajánlásban szereplő tevékenységek és kifejezések alátámasztják és illusztrálják az 

ember és a természet kapcsolatáról alkotott szimbiotikus szemléletet, az érzelmi 

odafordulást, gondoskodást és kölcsönösséget pl. „kertészkedés”, „a téli természet 

kincsei”, „madáretető elhelyezése: az ember gondoskodó szeretete”, „tavaszi illatok és 

hangok”, „az erdő friss zöldje, susogása, zümmögése”.  Ezen megközelítésben az 

óvodai életet körülvevő környezet nem „tárgya”, „anyaga” vagy „tartalma” a 

nevelésnek, hanem szerves, felfedeznivaló, aktív közege, amely az emberi lét 

nélkülözhetetlen társaként nyújt „kincseket” és lehetőségeket és egyúttal számíthat 

a védelemre és a gondoskodásra. A fentebb részletezett, új, „társ-élővilág” 

szemléletű megközelítés a korábbi nevelési gyakorlattal szemben relatív előnyként 

értékelődhetett az újítók és az alkalmazók számára.   

A pedagógus és a gyermek helyzetéről, szerepéről az 1971-es és az 1989-

es központi szabályozó egyaránt külön-külön fejezetben szól. A soproni 

programajánlásban erre vonatkozó fejezet vagy összefüggő szövegrész nem 

található, így az összehasonlító elemzés során a táblázatokban szereplő 

tevékenységekből és a szövegben olvasható kifejezésekből következtethettem ezen 

vonatkozásokra és ezek alapján vizsgálhattam a különbségeket.  

A pedagógus szerepével kapcsolatban a leghatározottabb kívánalmakat az 

1971-es ONP tartalmazta: „Az óvónő legyen mindig a gyermekek közösségi életének 

irányítója, a közösség központja […] Az irányítást mindig kézben kell tartania, csak 

így biztosíthatja, hogy a gyermekek a kívánt irányba fejlődjenek” (ONP, 1971. 53. o.). 

A pedagógusok számára a szövegből kiolvasható további előírások: a határozottság, 
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következetesség, igazságosság és a gyermekek felé megnyilvánuló fejlesztő jellegű 

követelés és közösségépítés. Az 1989-es dokumentum megfogalmazásában a 

pedagógus modellértékű, irányító szerepe mellett már az érzelmek is – indokolt 

célzatossággal - helyet kapnak mint a befolyásolás eszközei: „Az óvónő a gyerekek 

közösségi életének irányítója. A közte és a gyerekek között létrejött érzelmi kötődés a 

csoport egészére gyakorolt befolyás leghatékonyabb eszköze” (ONP, 1989, 45. o.). A 

befolyásolás hatása kezdetben „érzelmi”, majd „belátásos” módon járul hozzá annak 

értékközvetítő céljához. A pedagógusoktól továbbra is elvárt tulajdonságok a 

határozottság, az igazságosság és kívánatos a gyermekek egyéniségéhez mért 

differenciált követelés is. Ezen kifejezések mellett azonban már megjelennek a 

„barátságos”, „szeretetteljes”, „őszinte” jelzők, valamint a „megértés”, a „tolerancia” 

mint a helyes értékelés és a megfelelő ösztönzés elősegítői. A két központi 

szabályozóban a pedagógus tehát alapvetően irányító, központi szerepet játszik az 

óvodai nevelésben. A gyermekek számára ő az ismeretnyújtás felelősségteljes és 

hiteles forrása, a közösségépítés és a gyermeki személyiségfejlesztés 

kulcsszereplője és minden tekintetben követendő, értékközvetítő minta. A gyermek 

az előzőekben bemutatott pedagógusszerep tükrében a nevelés befogadó alanya, aki 

„jól érzi magát a csoportban”, és aki „a helyét […] az óvónő közvetítésével találja meg” 

(ONP, 1971, 53. o.). A gyermek személyiségében a „közösségi vonások” fejlesztése 

elsődleges, és a pedagógusi modell által közvetített értékekkel való azonosulás 

kívánatos.    

A soproni programajánlásban - a pedagógus szerepére és helyzetére utaló 

tevékenységek és kifejezések alapján – az óvónő az a személy, akivel „meg lehet 

ismerkedni”, akivel „megnyugtató beszélgetéseket” lehet folytatni, akivel lehet 

„játszani”, aki segít „eligazodni és tájékozódni”, aki az „érzelmi biztonság” 

megteremtésében közreműködik, akivel együtt „élményeket szerzünk, felfedezünk, 

sétálunk és kirándulunk”. Az előzőekben idézett tevékenységek és kifejezések a 

központi szabályozókból kirajzolódó pedagógus- és gyermekszerephez képest 

egyenrangúbb, partneri kapcsolatra utalnak, amely a szeretetteljes kötődés és 

érzelmi biztonság alapjain nyugszik. Ezen óvodai közegben a gyermek és a felnőtt 

egymás segítőtársai, akik az együtt átélt élmények és tevékenységek örömében és 

azok szinergikus hatása által gazdagodnak és formálódnak közösséggé. Az újító 

szándék ezen sajátossága a gyermekközpontú óvodai élet megteremtésére 
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vállalkozó óvodapedagógusok számára mindenképp pozitív és előnyösnek ítélhető 

motívumként értékelődhetett. 

A rogersi elméletben az innováció egyik sikertényezőjeként definiálható 

relatív előny megléte tehát a soproni programajánlás és a két központi tartalmi 

szabályozó összevetését követően a megvalósítás jellegében, az óvodai 

tevékenységformákról alkotott szemléletmódban, a természeti és társadalmi 

környezet szerepére vonatkozóan, illetve a megváltozott pedagógus- és 

gyermekszerep tekintetében vált azonosíthatóvá. Az óvodai nevelést az 1970-

es, 1980-as években jellemző – a jelen alfejezetben már bemutatott - gyakorlattal 

szemben a soproni programajánlásban hangsúlyosabban van jelen az óvodai 

nevelés gyermek- és személyközpontúsága, az óvodáskor életkori és fejlődési 

sajátosságait alapul vevő pedagógiai szemlélet. Ennek szükségszerű 

következményeként a soproni programból a játék, a munkálkodás és a gyermeki 

tanulás újszerű értelmezése rajzolódik ki. A megváltozott pedagógus- és 

gyermekszerep sajátosságai pedig az autonómiatörekvés elismerése mentén, a 

közösségben való gazdagodás által létrejövő önmegvalósításban érhetők tetten. A 

fenti tartalmakban rejlő relatív előny megléte mint lehetséges sikertényező 

vezethetett a soproni kezdeményezés helyi, majd országos kibontakozásához és 

adaptációjához, amelyhez – előfeltevéseim szerint – nagymértékben hozzájárult az 

1980-as évek utolsó harmadának innovációs légköre, illetve az óvodapedagógusok 

részéről megjelenő innovációs igény. Ezen tényezők részletes vizsgálatára a 

következőkben, az újítás kompatibilitásával kapcsolatban térek ki.  

   

VI.2.2. A kompatibilitás 

 

VI.2.2.1. A kompatibilitás fogalma és értelmezhetősége a kutatásban 

 

Az innováció sikerét meghatározó és a terjedését befolyásoló kompatibilitás – 

Rogers szerint - a szükséges „rendszer-átalakítás” mértékét, a fennálló 

szükségletekkel való összeegyeztethetőséget és a lehetséges alkalmazók korábbi 

értékrendjével, nézeteivel, normáival való illeszkedést jelenti (Rogers,1983). Tehát 

egy innováció elfogadása vagy elutasítása nem kizárólag saját minőségétől függ, 

hanem az újítást övező légkör, a potenciális alkalmazókat jellemző innovációs 
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fogékonyság, illetve a más, hasonló jellegű megoldások „teljesítményének” 

értékelése is részét képezi a sikernek, az elfogadásnak és a bevezetés 

hatékonyságának. A fentieket tekintve a jelen kutatás alapjául szolgáló esettel 

összefüggésben a kompatibilitás több, eltérő irányú és vonatkozású 

megközelítésben is vizsgálható. Elsőként a „rendszer-átalakítás” mértékének 

tekintetében érdemes górcső alá venni azt, hogy oktatáspolitikai tekintetben 

milyen nagyságrendű változást, átalakítást kívánt meg az újítók és a későbbi 

alkalmazók részéről a vizsgált innováció. Ezt követően a fennálló szükségletek, azaz 

az óvodapedagógusokat jellemző innovációs fogékonyság tekintetében kívánom 

vizsgálni azt, hogy az újítás mennyire volt összhangban a potenciális alkalmazók 

innovációs szükségleteivel. Majd a más, hasonló megoldások értékelésének 

vonatkozásában az 1988-89-es évektől kibontakozó alternatív óvodapedagógiai 

mozgalom jelentőségének és sajátosságainak tükrében szeretném feltárni a 

soproni Freinet-szellemű életmódszervezés kompatibilitását. Végül a kutatócsoport 

tagjainak korábbi pedagógiai nézeteinek rokonságát (kompatibilitását) vizsgálom 

Célestin Freinet pedagógiai koncepciójának szellemiségével és alapelveivel 

összefüggésben.  

 

VI.2.2.2. Az innováció légköre: a „rendszer-átalakítás” mértéke 

 

 Az innováció sikerét és eredményességét meghatározó tényezők közül elsőként a 

rogersi elméletben megfogalmazott „rendszer-átalakítást” vizsgálom, abban a 

tekintetben, hogy a soproni invenció gyakorlati megvalósítása milyen mértékben 

kívánta meg a potenciális alkalmazóitól a fennálló törvényi és tartalmi 

szabályozástól való eltérést. A témával foglalkozó szakirodalmakkal egyetértésben 

elmondható, hogy az irreálisan túlzó (azaz a törvényesség határait meghaladó) vagy 

az újításjelleget már nem biztosító, jelentéktelen mértékű „rendszer-átalakítást” 

kívánó innovációk elterjedése erősen kétséges kimenetelű lehet, így a sikeres 

innovációt általánosságban a „rendszer-átalakítás” optimális szintje jellemzi.  

A vizsgált esettel kapcsolatban tehát elsőként a fennálló törvényi 

szabályozást – azaz az 1985-ös oktatási törvényt - érdemes megvizsgálni abban a 

tekintetben, hogy a soproni kezdeményezés számára milyen módon és mértékben 
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teremtett kedvező feltételeket a „rendszer-átalakítás” optimális szintjének 

eléréséhez. 

Az 1985. évi oktatási törvény szerepének, jelentőségének oktatáspolitikai 

megítélése gyakran ellentmondásos, sok tekintetben szubjektív és ideológiai 

hovatartozást tükröző felhangokkal tarkított. A törvényt megalkotók egyike, Gazsó 

Ferenc művelődési miniszterhelyettes a sikereket méltatva így emlékezik vissza: „A 

[1985-ös] törvénynek az alapkoncepciója teljesen megfelelt egy pluralisztikus, 

többpártrendszerű társadalmi berendezkedésnek […] Ez a törvény már nem az 

államszocialista rendszer számára készült. Ez egy európai stílusú oktatásszabályozás 

volt” (Báthory, 2000b, 3. o.). Kelemen Elemér – aki 1984-től 1989-ig a Művelődési 

Minisztérium főosztályvezetője volt - visszafogottabban értékel: „A pedagógusok és 

az intézmények szakmai önállóságának megvalósulását […] a változatlanul érvényes 

központi „nevelési és oktatási tervekben” rejlő szakmai megkötöttségek és ideológiai-

politikai jellegű előírások, a túlméretezett tananyag és a pedagógiai-módszertani 

túlszabályozottság is korlátozták. Az 1985-ös oktatási törvényben felsejlő 

reformszándék tehát nem léphette át a saját s még kevésbé a megkövesedett 

pártállami rendszer árnyékát” (Kelemen, 2003c, 32. o.). Kozma Tamás így ír róla: „[a 

törvény] tanulságos olvasmány.  Az a legfőbb tanulsága, hogy általában nincs benne 

(vagy csak igen-igen rejtjelezve) – az, amire hivatkozni szoktunk. Konszolidált, 

lekerekített, szinte a végtelenségig csiszolt és „egyeztetett” szöveg” (Kozma, 2001, 66. 

o.).   

A fentieket összegezve elmondható, hogy a törvény - ugyan kevésbé 

szabályozó jelleggel, sokkal inkább deklaratív formában – valóban tartalmazott 

egyrészt reformértékű elemeket (pl. az intézményi és a pedagógusi autonómia, 

egyedi megoldások, kísérletek alkalmazása, a helyi nevelési rendszer jogszerűsége), 

másrészt az oktatási rendszert ideológiailag konzerválni kívánó mozzanatokat is (pl. 

„szocialista nevelés” eszméje, az iskolarendszer merev struktúrája, a központi, 

előíró jellegű tanterv). Mindezek ellenére vagy éppen ezért a nyolcvanas évek 

oktatási reformjának meghatározó eszméi – az autonómia, a decentralizáció és az 

alternativitás szellemisége – implicit módon kiolvasható a törvény szövegéből.  

A soproni innováció gyakorlati megvalósulásának és későbbi 

kibontakozásának tekintetében a törvény legjelentősebb rendelkezései a 

demokratikus alapelvek mentén szerveződő intézményi, illetve helyi nevelési 
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rendszer jogszerűségének elismerése, az egyedi megoldások, kísérletek 

alkalmazásának engedélyezése, valamint a már működő innovációk legalizálása, az 

újító törekvések támogatása voltak: „A nevelési-oktatási intézmények szervezetében, 

működésében és vezetésében a demokratizmus elvei érvényesülnek. […] az intézmény 

a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének 

figyelembevételével kialakítja helyi nevelési rendszerét. […] A nevelő-oktató munka 

fejlesztése érdekében: […] a nevelési-oktatási intézmények szervezetére, valamint a 

nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire vonatkozóan egyedi megoldások alkalmazását, 

kísérletek folytatását engedélyezheti. […] Az állam az önképzés és a továbbképzés 

feltételeinek biztosításával, pedagógiai kísérletek és kutatások támogatásával 

segítséget nyújt a pedagógusok és oktatók munkájához, a nevelési-oktatási módszerek 

tanulmányozásához, megválasztásához, továbbá a tudományos eredmények 

felhasználásához.”81 Az 1985-ös törvény rendelkezései által az innovatív szándékok 

és törekvések kibontakozásához megteremtődött kedvező „légkör” tehát a soproni 

kezdeményezés számára is biztosította a demokratikus alapelvek mentén 

szerveződő intézményi kereteket és szakmai autonómiát, a helyi nevelési rendszer 

és az egyedi pedagógiai megoldások, kísérletek jogszerűségét. 

A törvényi legitimizáció mellett a „rendszer-átalakítással” kapcsolatban az 

óvodai nevelőmunka tartalmi szabályozásának korabeli jellemzőit is érdemes 

feltárni abban a tekintetben, hogy az 1989-től érvénybe lépő Óvodai Nevelés 

Program milyen módon és mértékben tette lehetővé az innováció potenciális 

alkalmazói számára a „rendszer-átalakítást”. A VI.2.1. alfejezetben, a relatív előny 

vizsgálatánál már más tekintetben  elemzett tartalmi szabályozó az 1971-es 

elődjének továbbfejlesztett változataként - szemléletmódjában még gyakran 

önmagával is ellentmondásos módon, de már az 1985-ös törvényben deklarált 

autonómia mentén - teret és utat engedett  a hazai óvodai nevelés gyakorlatában 

egyre erőteljesebb igényként jelentkező alternativitásnak, egyedi kísérleteknek 

(Farkas, 2001a). Elődeihez képest haladó módon hangsúlyozta a közösségben 

megvalósuló egyéni bánásmód fontosságát: „A gyerekek […] különböznek egymástól 

testi, idegrendszeri sajátosságaikban, tapasztalatokban, értelmi képességeik, nyelvi 

kifejezőkészségük, társas magatartásuk, érzelmeik, érdeklődésük, aktivitásuk 

                                                           
811985. évi I. tv az oktatásról Első rész II. fejezet 2.§, 14.§, 24.§, 11.§  
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terén.[…] Az egyéni bánásmód biztosíthatja, hogy a gyerekek a rájuk jellemző sajátos 

vonásoknak megfelelően váljanak a közösség tagjává” (ONP, 1989, 61. o.). Feloldotta 

a kötelező foglalkozások rendszerét, amelynek következtében lehetővé tette és a 

„szervezett tanulás formáiként” (ONP, 1989, 120. o.) elismerte a kötetlen módon, 

természetes élethelyzetekben – de továbbra is leginkább a pedagógus irányításával 

- megvalósuló tevékenységek szerepét. A fejlesztés életkoronként differenciált 

tartalmainak meghatározása mellett módszereket és tevékenységeket ajánlott82 a 

pedagógusok számára: „Lehetőséget kínál az óvónőnek arra, hogy a nevelési célok 

érdekében, a csoport és az egyes gyerekek fejlettségéhez, a helyi lehetőségekhez 

alkalmazkodva maga válassza ki, tervezze meg és építse föl saját csoportja 

foglalkozási anyagát, válassza meg a szervezési és munkaformákat” (ONP, 1989, 119. 

o.).  

Az 1985-ös törvény, illetve az 1989-es Óvodai Nevelési Program 

jelentőségével, valamint a soproni innováció befogadására és elterjedésének 

lehetőségére gyakorolt hatásával kapcsolatban elmondható, hogy mindkét 

szabályozó  bizonyos értelemben előkészítette és egyben legalizálta is a rogersi 

elméletben megfogalmazott „rendszer-átalakítás”-t. Ennek következtében az óvodai 

nevelésben megvalósítani kívánt újítások jelentősége és mértéke nem haladta meg 

a terjedést és kibontakozást megakadályozó szintet, azaz a soproni innováció 

kompatibilis volt a változásokra egyre nyitottabbá váló oktatáspolitikai 

közeggel, valamint az érvényben lévő törvényi és tartalmi szabályozással.83 

 

VI.2.2.3. Az óvodapedagógusok innovációs igénye és fogékonysága 

 

Az oktatáspolitikai és óvodapedagógiai vonatkozások mellett az innováció sikerét 

befolyásoló kompatibilitással összefüggésben érdemesnek tartom megvizsgálni, 

hogy a soproni programajánlás keletkezését övező időszakot jellemezte-e az 

óvodapedagógusok részéről jelentkező innovációs igény és fogékonyság, és 

amennyiben igen, akkor az óvodai nevelés mely tartalmait, tevékenységeit, 

                                                           
82A módszereket és tevékenységeket a korábbi szabályozás nem ajánlotta, hanem előírta a pedagógusok 
számára. 
83Vélekedésem szerint a törvényi és tartalmi szabályozást felülíró, azzal már nem kompatibilis újítás már 
nem az innováció, hanem a reform sajátosságai mentén lenne vizsgálható.   
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vonatkozásait kívánták megújítani a pedagógusok.84 Álláspontom szerint ugyanis a 

soproni programajánlás és a vizsgált korszak nevelési gyakorlata között mutatkozó 

eltérések csak abban az esetben értékelődhettek relatív előnynek a potenciális 

alkalmazók számára, amennyiben részükről már jelentkezett egyfajta igény és 

fogékonyság a változás, megújulás iránt. 

A vizsgált időszakban készített szak- és záródolgozatok, valamint a kutatási 

céllal, a jelenből a múltra visszatekintő esszé jellegű írások tartalomelemzését 

követően megállapítható, hogy a dokumentumok 65%-ában markáns, határozott 

innovációs igény körvonalazódott a soproni innováció kibontakozását megelőző és 

övező időszakban a vizsgált esettel összefüggésbe hozható pedagógusok részéről. (A 

tartalomelemzés során alkalmazott kategóriarendszert, a számszerű eredményeket 

és a pontos százalékos arányokat a 16. számú mellékletben tüntettem fel.) Ezen 

igény középpontjában az óvodai nevelés módszertani beszabályozottságának 

elvetése, a kötelező és irányított jellegű tevékenykedtetés feloldása és a gyermeki 

tanulási folyamatok újraértelmezése állt. „Nagyon szeretem a hivatásom, de nem 

tehettem azt és úgy, ahogy szerettem volna. Kötöttek a szabályok, a percre pontosan 

meghatározott napirend, a napokra lebontott „tantárgyi” rendszer, a 

teljesítménycentrikus didaktikai eljárások” (SZ28, 33. o.). „Az elmúlt évek során 

megpróbáltunk megfelelni az iskola elvárásainak, és közben kevésbé vettük 

figyelembe a gyermekek életkori sajátosságait. Egyre jobban éreztem, hogy ezen 

változtatni kell” (SZ7, 2. o.).  

A legtöbb kritika - az írások 75%-ában - a kötelező foglalkozások rendszerét 

érte, amelyben központilag előírt „tantervi” ütemben és tematikus rendben – 

gyakran a gyermekeket közvetlenül körülvevő környezet helyett a zárt 

csoportszobában – valósult meg a „játék-munka-tanulás” irányított és szervezett 

egysége. „A kötelező foglalkozásokat hiába próbáltam én játékosan megszervezni, 

természetellenes volt a gyerekek életkorához, életviteléhez. Biztos vagyok benne, hogy 

a kötelezőség néhány gyerekre kényszerként hatott” (SZ3, 1. o.). „A kötelező 

foglakozásokat sohasem kedveltem, mert nem minden gyereket kötött le egyszerre, 

egyidőben. Engem is akadályozott a saját tervem, vázlatom abban, hogy a gyerekekre 

                                                           
84Az újítók, azaz a soproni kutatócsoport tagjainak innovációs igénye és fogékonysága - a Freinet-szellemű 
óvodai életmódszervezés kidolgozásával és gyakorlati megvalósításával indokolhatóan – magától értetődő, 
így véleményem szerint részletes elemzést nem igényel.   
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figyeljek. A foglalkozási időből mindig „kicsúsztam”, mert a gyerekek érdeklődése 

„elvezérelt” másfele” (ÚL16). „Lázas kutatásba kezdtem, minden fellelhető módon 

igyekeztem megismerkedni egy olyan pedagógiával, ahol a gyermek áll a 

középpontban és nem a foglalkozás” (SZ12, 1. o.). 

Az óvodapedagógusok vallomásainak 32%-ában feltárható volt a fenti 

idézetekkel jellemzett óvodai nevelés iránt érzett kettősség. Megpróbáltak 

megfelelni a nevelőmunkát szabályozó előírások elvárásainak, illetve alkalmazni a 

pedagógusképzőben elsajátított ismereteiket, miközben a mindennapi gyakorlat 

során rendszeresen ellentmondásba kerültek önmagukkal, a nevelésről vallott 

nézeteikkel és a gyermeki igényekkel: „A régi rendszerű kötelező foglalkozások 

keretein belül, mint mindenki én is próbáltam megfelelni az akkori elvárásoknak, de 

mindig is éreztem, hogy nem tudok mindig a „kályhától elindulni,” ha az adott helyzet 

éppen más kínálna. […] nem értettem, miért baj az, ha a jó játék kedvéért később 

kezdődik a foglalkozás” (ÚL18). „A kötelező foglalkozások rendszerében nagy 

lelkesedéssel kezdtem a pályámat. Sajnos minden erőfeszítésem ellenére éreztem a 

gyerekekben valami ellenállást, lázadást. Szinte megrémültem, biztosan bennem van 

a hiba, lehet, hogy nem vagyok jó óvónő. Most már tudom, hogy azért nem sikerült 

semmi, mert a gyerekek mást szerettek volna, és én nem az ő igényeikhez igazodtam, 

hanem a központi előírásokhoz” (SZ15, 1. o.). 

Az óvodapedagógusok részéről megmutatkozó innovációs igény tartalmában 

tehát elsősorban a megélt, tanult és elvárt, teljesítménycentrikus, pedagógusra és 

gyermekre nézve egyaránt kötelező jellegű tevékenységek köré szervezett óvodai 

élettől való elfordulás jelent meg. Az előzőekben említett jellemzők mellett azonban 

a vizsgált dokumentumok 51%-ában említést nyertek azon - pedagógiai 

vonatkozásokat is rejtő - tapasztalatok, amelyeket személyes életútjuk során, 

informális tanulás útján szereztek: „Talán szerencsém volt, hogy képesítés nélkül 

kezdtem el dolgozni, keveset tudtam az óvodai szabályokról, viszont sok 

tapasztalatom volt a való életről a szülői és nagyszülői házból. A gyermekekkel való 

együttműködésem teljesen természetes volt. […] Sokat mentünk kirándulni, 

kertészkedtünk, barkácsoltunk” (ÚL20). „Magamra utalva, tapogatózva, kísérletezve, 

falusi környezetben saját magamra hagyatkozva „tanultam” a szakmát. Nem éreztem 

a kötelező foglalkozások kényszerét (1975-85), és a vegyes életkorú gyerekekkel 

mindent természetes módon a valóságos környezetünkből ismertünk meg.” (ÚL27.) 
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„Nincs az a mesterséges környezet, amely a tapasztalatok gyűjtésére olyan sokszínű 

lehetőséget kínálna, mint a természet.” (SZ12. 2. o.)  

A fenti idézetekből körvonalazódó innovációs igényben további meghatározó 

sajátosság volt az óvodai élet és az azt körülvevő természeti és társadalmi környezet 

szimbiózisának jelentősége (39%), valamint a természet- és életközeli tevékeny 

tapasztalatszerzés fontossága (12%).  

Összefoglalva tehát elmondható, hogy az 1985-ös oktatási törvény által 

előkészített és legalizált „rendszerátalakítás” mentén, az óvodapedagógusok 

részéről jelentkező markáns innovációs fogékonyság talaján indultak el és találtak 

befogadásra azon óvodapedagógiai törekvések, amelyeknek egyik alternatívájaként 

jelent meg és vált országosan is (el)ismertté a soproni kezdeményezés. Az 1989 

tavaszán elkészített programajánlásukban megfogalmazott természet- és életközeli, 

gyermekközpontú nevelési gyakorlat egyrészt relatív előnyként, másrészt mint 

kompatibilis alternatíva értékelődhetett azon pedagógusok számára, akikben az 

óvodai nevelés korábbi gyakorlatától való elfordulás szándéka és a központilag 

előírt kötelezőség, teljesítménycentrikusság elutasítása a nevelési gyakorlat 

megújítása iránti fogékonyságot indukált. A soproni innováció a fentebb részletezett 

tekintetben tehát - a „rendszer-átalakítás” optimális mértékén túl - kompatibilisnek 

bizonyult a potenciális alkalmazók fennálló szükségleteivel és az újítás iránti 

igényükkel is. 

 

VI.2.2.4. A soproni innováció kompatibilitása az alternatív óvodapedagógiai 

mozgalom rendszerével és törekvéseivel 

 

Az alternativitás és pedagógiai pluralizmus szellemiségében, illetve az intézményi 

és pedagógusi autonómiatörekvések következtében a 80-as évek utolsó 

harmadában szerveződni kezdett egy olyan pedagógiai mozgalom, amelynek léte és 

alulról építkező jellege kétségtelen bizonyítéka volt annak, hogy a változások már 

nem csupán az oktatáspolitika vagy a társadalom- és neveléskutatók ügye, hanem 

azon „mozdony”-pedagógusoké (Báthory, 2001) is, akik fogékonyak és 

elkötelezettek az innováció iránt. A mozgalom megjelenése és a belőle 

szükségszerűen kibontakozó alternatív intézmény- és programalapítási „láz” (M. 

Nádasi, 1995) légköre tehát a választást kínáló és biztosító másság, valamint a 
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nevelési célok és értékek pluralizmusának tekintetében optimális feltételeket 

teremtett a soproni és a hozzá hasonló pedagógiai innovációk számára. Az 

innovációelméleti megközelítés tekintetében pedig a sopronival egy időben 

kibontakozó életmódszervezések kedvező fogadtatása és a bennük testet öltő 

mozgalom megítélése – a kompatibilitás vonatkozásában – biztosíthatta a Freinet-

szellemű kezdeményezés sikerét és elterjedését is, mert – amint már korábban 

említettem - egy újítás elfogadtatása nem csupán saját minőségétől, hanem az 

innovációt övező légkörtől is függ. 

Az 1980-as évek közepétől kibontakozó, innovatív szándékkal, kísérletként 

létrejövő kezdeményezéseket, majd az 1985-ös oktatási törvény hatálybalépését 

követően, a szakmai nyilvánosság előtt is legitimmé váló alternatív óvodai 

életmódszervezéseket az Óvodai Nevelés folyóirat 1989-1995-ös évfolyamaiban 

megjelent írások alapján, illetve a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 1991-es és 

1995-ös konferencia kiadványaiból (Lázár István, 1991, 1995, szerk.) tekintettem 

át.85 Célom továbbra is elsősorban a soproni innováció kompatibilitásvizsgálata volt, 

amelynek során arra kerestem a választ, hogy az 1980-as évek közepétől 

kibontakozó óvodai életmódszervezések áramlatába milyen módon 

illeszthető be, illetve az alternatív óvodapedagógiai mozgalom törekvéseivel 

milyen módon kompatibilis a soproni Freinet-szellemű kezdeményezés. 

Vizsgálódásaimat nehezítette, hogy a fentebb említett időszakban robbanásszerűen 

megjelenő egyedi megoldások, kísérletek, alternatívák már-már anarchikusnak tűnő 

sokféleséget mutattak a tanulmányozott szakirodalmakban. Rendet keresve a 

„rendetlenségben”, M. Nádasi Mária (1995) tipizálásának - az óvodai nevelés 

tartalmi sajátosságaihoz igazított - alkalmazásával feltárhatónak vélem az említett 

időszak óvodai program-kísérleteinek keletkezési sajátosságait és innovatív 

jellemzőit, amelyek rendszerébe egyrészt elhelyezhetőnek vélem a soproni 

Freinet-szellemű alternatív óvodai életmódszervezést, másrészt 

vizsgálhatónak tartom a soproni kezdeményezés kompatibilitását a 

programok közös jellemzőivel és általános törekvéseivel. 

                                                           
85Ezen tanulmánykötetek az új, alternatív óvodapedagógiai törekvéseket bemutatni kívánó országos 
konferenciákat követően születtek, melyeket a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szervezett, és 
amelyekre – interjúalanyaim elbeszélésével egybehangzóan - meghívást és bemutatkozási lehetőséget 
kapott minden ismertebb és jó gyakorlatként már működő alternatív óvodai kísérlet. 
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M. Nádasi Mária 1995-ben megjelent írásában az alternatív iskolai gyakorlatok 

megkülönböztetésére három, egymástól jól elhatárolható kategóriát állapított meg. 

Elsőként a külföldi reformpedagógiai koncepciókat átvevő újításokat említette, 

majd az egy vagy több reformpedagógiai iskola gondolatköréből táplálkozó 

„valamilyenszerű”, illetve a „hagyományostól eltérő” kezdeményezéseket 

nevezte meg. Ezen kategóriákat a 80-as évek utolsó harmadától kibontakozó 

alternatív óvodai életmódszervezésekre is alkalmazhatónak vélem, így 

megállapítható, hogy a vizsgált óvodai programok egy csoportjában jól 

azonosíthatóan jelen van a „külföldi reformpedagógiai koncepciót átvevő” jelleg, 

azaz egy nemzetközileg ismert (és elismert) reformpedagógiai irányzat tudatos és 

szándékolt követése, felvállalása. Ez esetben az adaptáció lényegi vonásai: a 

mindennemű változtatás minimalizálása, a reformpedagógiai értelmezésben jelen 

lévő abszolút gyermekközpontúság és a teljes körű elméleti megalapozottság talaján 

racionalizálódó gyakorlat kialakítása. A reformpedagógiai mozgalom közel száz 

éves „jelszavai” (pl. gyermek- és tevékenységközpontúság, kooperáció, a pedagógus 

mint facilitátor stb.) jól összeegyeztethetőnek bizonyultak az 1980-as évektől 

formálódó magyar polgári demokrácia társadalmi igényeivel, elvárásaival és a 

pedagógiai pluralizmus szellemiségével. A „nyugaton” jól bevált koncepciók teljes 

pedagógiai rendszerének vagy alapelveinek „receptszerű” átvétele pedig egyfajta 

biztonságot, fogódzót jelentett a módszertani szabadság tanácstalanságában.86  

Az alternatív óvodai életmódszervezések közül ide sorolható a korábbi (XX. 

század eleji), magyar hagyományokkal már rendelkező Waldorf- és Montessori-

pedagógia újjászületése az innovatív kísérletekben. A program alkotói mindkét 

esetben szakértői teamben dolgozták ki elképzeléseiket. A Waldorf-pedagógia hazai 

adaptációjában Jakab Tibor belgyógyász, a szülői közösség képviselője, Mesterházi 

Zsuzsa gyógypedagógiai tanár, az akkori Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 

tanszékvezetője, Vekerdy Tamás pszichológus, valamint Takácsné Ivaskó Ilona és 

Strazicky Ágnes óvodapedagógusok dolgoztak együtt. A Montessori-programban B. 

Méhes Vera óvodapedagógus, a pedagógia és pszichológia tanára, Bencsik Lászlóné 

és Stefán Mariann óvodapedagógusok, Bozsogi Jánosné óvodai közoktatási szakértő 

                                                           
86Az 1989-ben megjelent ONP - a kötetlen foglalkozások által - biztosítottnak vélte a pedagógusok számára 
felkínált módszertani szabadságot, a megvalósítás mikéntjét tekintve azonban érdemi ismeretekkel nem 
szolgált.  
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és Villányi Györgyné, az Országos Közoktatási Intézet tudományos munkatársának 

részvételével zajlottak a munkálatok. Megállapítható, hogy az óvodai szakértők, 

pedagógusok és szülők mellett mindkét esetben a tudományos háttér-

támogatottság biztosítására és a szakmai kompetenciák erősítésére jelen voltak a 

felsőoktatásban és a tudományos közéletben dolgozó munkatársak. A külföldi 

eredetű filozófiai-pedagógiai szellemiség iránti elköteleződés „garanciáit” a 

Waldorf-pedagógia esetében Annette Stroteich stuttgarti óvodapedagógus, a 

Montessori-koncepcióban B. Méhes Vera nemzetközi Montessori diplomája és 

tapasztalata jelentette.  

Az alternatív óvodapedagógiai elképzelések más része saját fejlesztés volt, 

amelyek az innovációs folyamatban létrejött pedagógiai műhelyekben formálódtak. 

A „valamilyen szerű” kezdeményezések esetében az újítók egy vagy több 

reformpedagógiai iskola gondolatköréből táplálkozó innovatív „elemek” átvételével, 

sajátos kombinációival ötvözték a meglévő vagy formálódó életmódszervezés 

programját. Ide sorolható a debreceni Lehel Úti Óvoda pedagógusai által kidolgozott 

Epochális rendszerű óvodai nevelési program. A steineri filozófia és pedagógiai 

gyakorlat némely jegyét (pl. az óvónői szeretetben való „megmártózás”, a simogató 

kéz melege, a mosolygó, biztató tekintet, a körülölelő védettség) magán hordozva - 

egyebek mellett - a Waldorf-pedagógia tanulásszervezési formájának, az epochális 

rendszernek az átvételére építették az óvodai életmódszervezés megújítását (Körés, 

1993; Vargáné, 1994). A Freinet-pedagógia egy-egy elemét átvevő - pl. a 

környezettudatosságot hangsúlyozó, vagy a szabad önkifejezés technikáit beépítő - 

életmódszervezések hasonlóképp ide sorolhatók.  

Az előzőek mellett a „hagyományostól eltérő” programkísérletek alkotják 

a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején kibontakozó óvodapedagógiai 

innovációk legnépesebb táborát, amelyek esetében az újítók legtöbbször spontán 

módon, saját szakmai hitvallásuk inspirációjaként, a klasszikus értelemben vett 

kutatás, kísérlet módszereinek, eszközeinek ismerete nélkül fogtak hozzá a nevelési 

gyakorlat megújításához. Ez utóbbi csoportban - M. Nádasi Mária szerint - újabb 

alcsoportokat képeznek az „elméletileg komplexen megalapozott”, „a 

pedagógia-elmélet egy-egy érvényes összefüggéséből”, illetve „az oktatás 

tartalmából kiinduló”, a „hétköznapi elméletekre” épülő és az „utólagosan 

racionalizálható” elgondolások (M. Nádasi, 1995).  
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Az „elméletileg komplexen megalapozott” koncepciók a 

neveléstudományban vagy a pszichológiában jártas szakember (pl. Gáspár László, 

Mihály Ottó, Porkolábné Balogh Katalin) és a köré szerveződő pedagógusok által 

részletesen kidolgozott elméletek gyakorlatközpontú megvalósítására vállalkoztak. 

A pedagógiai célokból kiindulva határozták meg a nevelési tartalmakat, melyekkel 

összhangban alakították ki a működésbeli kereteket és a mindennapi gyakorlatot. 

Ezen csoportba sorolható például a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program, 

melynek neveléselméleti alapjait Gáspár László nevelő-fejlesztő reáltevékenységek 

- a tanítás-tanulás, a társadalmilag hasznos munka, a társas-közösségi élet, a 

szabadidő-tevékenység – köré épített pedagógiája alkotta (Gáspár, 1984). 

Elgondolását követve Fábián Károlyné óvodapedagógus, tanár és W. Mikó Magdolna 

pszichológus, nyugalmazott főigazgató-helyettes kidolgozásában 1990 

szeptemberétől Miskolcon és Keleméren indulhatott el a programkísérlet 

minisztériumi engedéllyel. A koncepció célja a kooperációra és kommunikációra 

képes gyermekek nevelése volt, melyet a tevékenységeken keresztül megvalósuló 

személyiségfejlesztés, a társadalmi gyakorlatra és az életre való felkészítés 

biztosított. A fejlesztés keretei az önálló, irányított tapasztalatszerzés; komplex 

foglalkozások, melyek kötelező és kötetlen szervezési formában valósultak meg 

(Fábián, 1991).  

Mihály Ottó nevéhez és neveléselméletéhez köthetők a nyolcvanas évek végén 

Pécsett - és mintájára Kecskeméten - induló óvodaiskola-kísérletek, amelynek az 

óvoda és az iskola közötti átmenet nehézségeinek oldását szolgálták az óvodai 

pedagógiai program általános iskola első két évfolyamára való kiterjesztésével. Az 

óvodaiskolai szakasz nulladik, első és második évében a gyerekek egyéni fejlődési 

üteméhez igazodva, a tevékenységre, játékosságra, saját élményszerzésre épülő 

ismeretelsajátítás dominált, a megállapodásokon nyugvó nevelés tükrében 

(Márványköviné, 1995).  

A Képességfejlesztés az óvodában címmel Porkolábné Balogh Katalin tanulási 

zavarokat és magatartási problémákat vizsgáló pszichológiai kísérleteinek 

eredményeképp elkészített preventív fejlesztő óvodai program kidolgozása és 

megvalósítása Pintér Éva szaktanácsadó és Szaitzné Gregorits Anna óvodavezető 

nevéhez fűződik. Az 1989-ben a budapesti Aradi Utcai Óvodában elindított fejlődés- 

és neveléslélektani megalapozottságú kísérlet fő feladatának tekintette az 
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egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez 

szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását, a tanulási zavarok 

megelőzését az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével (Szaitzné, 

1991).   

A komplex elméleti megalapozottság mellett körvonalazódó másik 

alkategória, „a pedagógiaelmélet egy-egy érvényes összefüggéséből kiindulók” 

csoportja volt, akik ezen teóriák mentén kísérelték meg „újraírni” a gyakorlatot. A 

megalkotás során jelentős szereppel bírt a pedagógia elméletében jártas vagy egyes 

témakör iránt különös érdeklődést mutató kutató, esetleg gyakorlati szakember, a 

folyamat során fokozottan hangsúlyos volt a gyakorlatban dolgozók 

alkotóképessége, kreativitása illetve a hazai vagy külföldi jól bevált példák 

tanulmányozása (M. Nádasi, 1995). Ide tartozónak vélem a Differenciált Óvodai 

Bánásmód (DOB) nevelési programot, amelynek kidolgozója Hűvös Éva 

pszichológus, aki már az 1980-as évektől a bázisintézmény (Budapest VII. ker. Dob 

Utcai Óvoda) óvodapszichológusaként szerzett gyakorlati tapasztalatait ötvözte 

elméleti koncepciójában. A program célja a személyes bánásmódon alapuló nevelés 

volt a kivárás és a bizalom stratégiájával, melyen keresztül megvalósul az aktív, 

öntudatos, kezdeményező gyermek nevelése (Hűvös és Trajber, 1991). Egy másik 

példát említve, szintén 1989-ben Deliné Fráter Katalin a Hajduböszörményi 

Óvóképző Főiskola docense és a főiskola gyakorló óvodájának pedagógusai (Dóka 

Jánosné és Tömöriné Oláh Mária) a minisztériumtól kapott engedély lehetőségével 

élve közösen dolgozták ki Integrált személyiségfejlesztés osztatlan óvodai 

csoportban című életmódszervezésüket. Az elképzelés központi gerincét – a más 

programokban is fellelhető közös vonások mellett - a gyermeki 

tanulásértelmezésről alkotott újszerű nézeteik adták87 (Deliné, 1991).  

A harmadik alkategóriában az eredeti iskolára vonatkozó meghatározást 

tekintve - az óvodai alkalmazhatóság miatt - némi módosítással kellett élnem, így az 

„oktatás tartalmából kiinduló koncepció” elnevezést „az óvodai nevelés 

tartalmából kiinduló koncepció”-ra változtattam. Ezen programok közé 

sorolhatók azon elképzelések, melyek az óvodai nevelés egyes nevelési tartalmait, 

                                                           
87Jelen esetben ezt tekintem a kategóriába sorolás kritériumaként definiálható „érvényes összefüggésnek”. 
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tevékenységformáit emelték ki, és ezen célok és gyakorlat mentén alakították ki 

sajátos arculatukat.  

Az óvodai nevelés két fundamentális tartalmára, a játékra és a mese nyelvére, 

jelrendszerére építette elképzelését a szintén soproni eredetű Óvodai nevelés 

játékkal, mesével című program, melyet 1989-ben Zilahi Józsefné és Stöckert 

Károlyné oktatók alkottak meg, és a gyakorló óvoda pedagógusainak (Németh 

Istvánné és Majsa Imréné) közreműködésével valósítottak meg (Zilahi és Stöckert, 

1991). A Játék – mozgás – kommunikáció (JMK) program kidolgozói Knollné 

Pereszlényi Éva óvodapedagógus és óvodai szakértő, Porkolábné Balogh Katalin 

pedagógiai szakpszichológus, egyetemi docens voltak.  A JMK-program a gyermek 

alapvető tevékenységére: a játékra, a mozgásra és a kommunikációra épült, az egyes 

gyermek személyiségfejlődésének, az életkori sajátosságoknak és az egyéni 

eltéréseknek figyelembevételével szervezte az óvodai nevelést (Knollné és 

Porkolábné, 1991). 

M. Nádasi Mária csoportosításának negyedik alkategóriájaként az ún. 

„hétköznapi elméletekre” épülő nevelési koncepciók nevezhetők meg. 

Kialakulásukban jó gyakorlati érzékkel rendelkező pedagógusok a mindennapi 

nevelőmunka során ismertek fel olyan igényt, szükségletet, amelyet helyi-óvodai 

szinten megvalósíthatónak véltek. Elgondolásukhoz nem kerestek tudományos 

elméleti hátteret, helyette saját tapasztalataikból, a neveléstudományból és a 

társadalomtudományból feldolgozott, beépült ismereteikből illetve kiváló 

pedagógiai érzékükből fakadóan kívántak változtatni a korábbi gyakorlaton. Az 

értekezésben vizsgált időszakot tekintve az egyik legkorábbi óvodai innováció a 

budapesti Mályva Téri Óvoda programjának88 létrejöttében – egyéb tényezők 

mellett - fenti sajátosságok is jól tetten érhetők. Kereszturi Ferencné az OPI óvodai 

csoportvezetője, Csipes Zoltánné vezető óvónő, Székely Ilona és Fekete Lászlóné 

vezetőhelyettesek, Kun Istvánné, Csengődi Gáborné és Zachar Jánosné óvónők 

közreműködésével az óvodai életmódszervezés olyan alapvető, lényegi - mondhatni 

„hétköznapi” – elemeinek újítására törekedtek, mint az óvoda házirendje, a 

gyermekcsoport napirendje, összetétele, a beszoktatás módja, a gondozás és a 

                                                           
88Az 1981-82-es tanévben a Művelődési Minisztérium irányelvei alapján az OPI Óvodai Csoportjának 
Mályva téri Gyakorló Óvodájában kezdeményezések indultak a gyermekek játékával és az óvónő 
szerepével kapcsolatos nézeteknek a gyakorlatban való megreformálására. (Kereszturi, 1995.) 
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képességek fejlesztésének integrációja és differenciációja (Kereszturi, 1995). 

Újszerű és korai kezdeményezéseik később, a nyolcvanas évek közepétől 

kibontakozó reformjellegű törekvések mintázataiban jól felismerhetők (pl. vegyes 

életkorú csoportok szervezése, folyamatos étkeztetés, játékba integrált tanulás stb.).   

Az ötödik alkategória az „utólagosan racionalizálható koncepciók” közé 

sorolható óvodai életmódszervezések - a Mályva téri programhoz hasonlóan - a 

nyolcvanas évek első felében született innovatív jellegű, egyedi próbálkozások 

voltak, melyek egy-egy jó pedagógiai érzékkel megáldott, józan szakmai belátással 

rendelkező személy elgondolásai, a mindennapi gyakorlatban végzett megfigyelései 

és azok tapasztalatai alapján születtek. Az 1971-es Óvodai Nevelési Program által 

előírt nevelési gyakorlatot megújító szándék mentén formálódtak, majd az 1985-ös 

törvény kínálta autonómia következtében bontakoztak ki szélesebb körben. 

Ötleteik, gyakorlatuk legalizálására, utólagos racionalizására általában egy-egy 

„rokon”-elmélet felbukkanásakor, munkájukra való visszatekintéskor, illetve a 

szükség/kényszer okozta pedagógiai dokumentációs munka során került sor.  

Az alternatív óvodai életmódszervezések tipizálását követően, a jelen 

kutatásban központi szerepet játszó soproni, Freinet-szellemű óvodai 

életmódszervezés is elhelyezhető. Az első látásra egyértelműnek tűnő „külföldi 

reformpedagógiai koncepciókat átvevők” körébe való besorolással ellentétben, 

kutatásaim során feltárhatóvá vált, hogy a soproni innováció kibontakozásában - az 

esetleírásban már részletezett módon, Rákosi Judit cikkének köszönhetően – az 

„utólagos racionalizálás” azonosítható. A soproni innováció leginkább ezen 

kategória sajátosságai mentén írható le, és tekinthető kompatibilisnek. Állításomat 

alátámasztják az interjúkban elhangzottak, amelyek szerint a soproni képző 

oktatóiból és a gyakorlatvezető óvodapedagógusaiból formálódó munkacsoport 

már az 1987-88-as években, a Freinet-pedagógiával való találkozást megelőzően, 

természet- és életközeli szellemiségüknek, jó pedagógiai érzéküknek, a 

gyermekekről, a nevelésről, a tanulás mikéntjéről stb. vallott nézeteik és gyakorlati 

tapasztalataik alapján89 szükségesnek vélte a központilag megkívánt nevelési 

gyakorlat reformját. Ezt azonban nem egy kész hazai vagy külföldi program 

                                                           
89A Freinet-pedagógiával való szellemi rokonság már a találkozást megelőzően kimutatható volt a 
kutatócsoport tagjainak élettörténetében és pedagógiai nézetrendszerében, amelyről részletesebben a 
következő alfejezetben szólok. 
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átvételével kívántak megvalósítani, hanem az általuk összegyűjtött és a gyakorlat 

során kipróbált kreatív ötleteket foglalták össze egy programajánlás formájában. 

(Vö. VI.2.2.5. alfejezet: Miért épp Freinet?) 

Az „utólagosan racionalizálható koncepciók” sajátosságai közül a soproni 

kutatócsoport innovációjában is jelen van az a mozzanat, hogy kezdetben eseti, az 

óvodai nevelés egy-egy részletére, némely területére kiterjedő újításokkal, kreatív 

ötletekkel próbálkoztak: „[…] megpróbáltam lehetőségeket találni olyan dolgokra, 

ami megkönnyíti az ő munkájukat, és egy szabadabb, kötetlenebb életmódszervezést 

tesz lehetővé. Ilyen volt például az, hogy a reggeli játékban az óvónők olyan módon 

vettek részt, hogy partnerei, részesei voltak a játéknak, a szerepjátékokban ők is 

felvállaltak valamilyen szerepet, és ezzel óhatatlanul mondókákat mondtak, énekeltek 

a gyerekekkel. Vagy könyvnézegetés közben […] sokkal természetesebb módon 

közvetítették a gyerekek számára az ismereteket, tudnivalókat, mintha ugyanezt a 

foglalkozások keretében tették volna. Például egy állatos képeskönyv nézegetése 

kapcsán érdekes tudnivalókat és egyéni történeteket mondtak az óvónők a saját 

cicájukról, kutyájukról” (Zsámboki Károlyné). „A nagycsoportosoknak a két 

foglalkozás, az borzalmas volt. […] Úgy segítettem ezen, hogy benn egy foglalkozást 

csináltam, akkor kimentünk, mondván, hogy a másik majd kint lesz. Szóval időjárás 

miatt soha nem csináltunk benti teremben foglalkozást. Kivonultunk a kapu elé, és 

eldöntöttük, merre induljunk” (Lakihegyi Alfrédné). A kutatócsoport tagjai a kreatív 

ötleteket 1989 tavaszán programajánlás formájában foglalták össze és tették közzé. 

Ezt követően, 1990 januárjában a Freinet-pedagógia természet- és életközeli 

alapelveivel, a szabad önkifejezésre inspiráló szellemiségével és technikáival való 

találkozás jelentette azon „rokon”-elmélet felbukkanását, amely az utólagos 

racionalizációt eredményezte a soproni kutatócsoport innovációja esetében.90 

Zsámboki Károlyné így emlékezett vissza erre az eseményre: „Iskolateremtő szülők 

címmel jelent meg egy cikk a Népszabadságban, 1990 januárjában. Ezt nagyon 

megjegyeztem, mert ez az újságcikk a mi próbálkozásainknak egy nagyon fontos 

állomása volt. […] Ez a cikk olyan nagy hatással volt rám, hogy gyorsan elővettem az 

óvóképző könyvtárából a Pedagógiai Lexikont, és kiderítettem, egyáltalán hogyan kell 

                                                           
90Az egyedi kísérlet minisztériumi engedélyezését kérő levélhez csatolt mellékletben a programajánlás 
címlapján már az „Alternatív Freinet óvodai program” alcím is szerepel, így ezen időponttól kezdődően 
nevezhetjük „Freinet-szelleműnek” a soproni innovációt. 
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kiejteni Célestin Freinet nevét, mert annyira ismeretlen volt maga a név is. Viszont a 

név mögött álló pedagógiai személyiség annyira közelálló volt hozzám, hogy ez 

mindenképp felkeltette a kíváncsiságomat.” Az Eperjesy Barnabásnéval készült 

interjúban találhatunk utalást arra, hogy az utólag felbukkanó „rokon”-elméletben a 

kutatócsoport tagjai számára jól azonosíthatók voltak az általuk is vallott - a 

természeti és társadalmi környezetről, a gyermek- és a pedagógusszerepről alkotott 

- újszerű pedagógiai nézetek91 mint a Freinet-szellemiség alapelvei: „Ez a cikk a 

francia Freinet-pedagógiáról szólt, ami a mi elképzeléseinket teljesen jól megnevezte, 

mint alapelvek: természet közeliség, életközeliség, szabad alkotás. Mi ekkor azt 

gondoltuk, hogy ez a pedagógia ugyanazt akarja, mint mi.” A kompatibilitás 

vizsgálata során, a rogersi elméletben a „más, alternatív megoldások 

teljesítményével” való összevetés tekintetében megállapítható tehát, hogy a soproni 

Freinet-szellemű innováció az 1980-as évek utolsó harmadában kibontakozó óvodai 

életmódszervezések „áramlatában” elhelyezhető, a „hagyományostól eltérő” 

kísérletek között, „az utólagosan racionalizálható koncepciók” sorában foglal helyet. 

(A vizsgált életmódszervezések rendszerének összefoglaló ábráját lásd a 3. sz. 

ábrán.) Az innováció eredményességét és terjedését meghatározó kompatibilitás a 

soproni újításban is a kategória kritériumainak való megfeleltethetőségben (azaz jó 

pedagógiai érzék, gyakorlati tapasztalat, kreatív ötletek, „rokon”-elmélettel történő 

legalizálás) érhető tetten.  

 

                                                           
91Vö. a VI.2.1. alfejezetben a soproni innovációban rejlő relatív előnyökkel. 
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A jelen alfejezet bevezetőjében említett további vizsgálódási szempont, az 

alternatív  óvodapedagógiai  mozgalom  közös  törekvéseivel  való 

kompatibilitás kérdése – véleményem szerint – azért tekinthető fontosnak, mert 

feltevéseim szerint a soproni innováció elterjedését és sikerét azon sajátosságok is 

biztosították, amelyek – a programok különbözősége mellett – közösnek tekinthetők 

az országos mozgalom törekvéseivel, és egyúttal harmonizáltak az 

óvodapedagógusok részéről jelentkező innovációs igénnyel (VI.2.2.3. alfejezet). A 

fentebb bemutatott 1988-1995-ös időszakban indult alternatív óvodai 

kezdeményezéseket vizsgálva, összességében megállapítható, hogy a soproni 

innovációval azonos módon, határozott újító szándékkal, a változatás igényével és 

céljával, illetve a gyakorlati megvalósulás motivációjával keletkeztek. A programok 

Az 1980-as években kibontakozó óvodai 
életmódszervezések keletkezésének mintázatai 

I. külföldi reformpedagógiai koncepciókat átvevő 
pl.Waldorf, Montessori óvodai program

II. valamilyen szerű

pl. Epochális rendszerű óvodai nevelési program

III. hagyományostól eltérő

elméletileg 
komplexen 
megalapozott 

pl. 
Tevékenység-
központú 
óvodai 
nevelési 
program

a pedagógia-
elmélet egy-
egy érvényes 
összefüggésé-
ből kiinduló 

pl. 
DOB program

az óvodai 
nevelés 
tartalmából 
kiinduló 
pl. 

Óvodai 
nevelés 
játékkal, 
mesével

hétköznapi 
elméletekre 
épülő 
pl. 

budapesti 
Mályva téri 
óvoda nevelési 
koncepciója

utólagosan 
racionalizál-
ható 
pl. 

soproni 
Freinet-
szellemű 
óvodai 
életmód-
szervezés

3. sz. ábra: Az 1980-as évektől kibontakozó óvodai életmódszervezések keletkezés szerinti 

tipizálása M. Nádasi Mária (1995) elméletének alkalmazásával 
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ezen jellemzői azonosíthatók a korábbi alfejezetben részletezett, az 

óvodapedagógusok részéről jelentkező innovációs szándékkal és fogékonysággal. 

Az életmódszervezések közös törekvéseikben - a soproni kezdeményezéssel és az 

innovációs igénnyel rokonítható módon - az óvodai nevelés gyermek-, játék- és 

élményközpontú megújítása, a gyermeki személyiség egészének szabad 

kibontakoztatása, az óvodai élet tevékenységformáinak újraértelmezése, valamint a 

pedagógus facilitáló, partnerszerepének előtérbe helyezése azonosítható. A 

programok kidolgozásában - legtöbb esetben - közös jellemzőként figyelhető meg a 

„team-munka”, azaz több személy (köztük gyakran elméleti és gyakorlati 

szakemberek) együttműködésével közösen meghatározott célok, alapelvek és 

gyakorlati megvalósítás. A soproni innováció esetében ezt az együttműködést 

képviselte a neveléstudományi hátteret biztosító oktatókból és az óvodapedagógiai 

gyakorlatban jártas pedagógusokból álló kutatócsoport.  

Az 1980-as évek utolsó harmadától kibontakozó alternatív óvodapedagógiai 

mozgalommal kapcsolatosan az előzőekben összegzett közös törekvések, valamint 

az óvodapedagógusok innovációs fogékonyságával kapcsolatban feltárt tényezők a 

soproni innovációban is tetten érhetők voltak, amely a kompatibilitás 

vonatkozásában hozzájárult a lokális újítás szélesebb körű befogadásához és 

országos elterjedéséhez.   

 

VI.2.2.5. Miért épp Freinet? – A kutatócsoport tagjainak pedagógiai nézeteiben és 

szakmai múltjában rejlő „szellemi rokonság” Célestin Freinet reformpedagógiai 

koncepciójával   

 

Az esetleírásban és a korábbi fejezetekben már említettem, hogy a soproni 

kutatócsoport tagjai – vallomásaik és a dokumentumok tanúsága szerint is – az 

óvodai innovációs törekvéseik kidolgozásához nem kerestek tudományos-elméleti 

hátteret. A Freinet-pedagógiára való rátalálásuk tulajdonképpen egy „szerencsés 

véletlen” következményének (újságcikk) is mondható. Az interjúk során azonban a 

kutatócsoport mindhárom - jelenleg is élő - tagja többszöri utalást tett arra, hogy a 

francia reformpedagógiai koncepció mélyebb, alaposabb tanulmányozása során 

annak szellemiségében és pedagógiai alapelveiben, technikáiban szinte „magukra 

ismertek”. További kutatásaim eredményei alapján megerősítést nyert, hogy a 
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Freinet-pedagógiában meghatározó jelentőségű alapelvek - a természet- és 

életközeliség, szabad, alkotó, öntevékeny kifejezésmód - és az ezt biztosító 

technikák látens módon már jelen voltak a soproni oktatók és óvodapedagógusok 

korábbi szakmai előéletében és a gyermekekről, a nevelésről, a gyermeki tanulás 

útjairól, módjairól alkotott nézeteikben, illetve attitűdjeikben. Az előzőekben 

említettek miatt az esettanulmány során érdemesnek véltem feltárni, hogy mely 

vonatkozásokban érhető tetten ez a bizonyos „szellemi rokonság” a 

kutatócsoport tagjai és Célestin Freinet pedagógiája között, mert úgy vélem, 

hogy a soproni innováció kompatibilitásának tekintetében ez az azonosság is 

meghatározó tényezőként értékelődik. A következőkben ezen aspektusra térek ki 

részletesebben. 

Eperjesy Barnabásné biológia-kémia szakos tanári hivatásából fakadóan 

mindig elkötelezett híve volt a természet ismeretének és szeretetének, és ezen 

értékek mellett magáénak vallotta az ökológiai mozgalmaknak a társadalom és 

természet összhangjában való fejlődéséről, új, kommunikatív együttéléséről vallott 

nézeteit és a zöld-mozgalmak92 által képviselt „alternatív társadalom” és „társ-

élővilág” filozófiáját. Pszichológiai tanulmányokat is végzett, és ezt a tárgyat két 

középiskolában is tanította. 1988-ban lett a Soproni Óvóképző Intézet adjunktusa. 

„A környezeti nevelés egy interaktív tevékenységrendszer. Nem lehet a környezetünket 

megismerni elmondás, prédikáció alapján, hanem csak átéléssel” – vallotta a vele 

készült interjúban. Oktatóként rendszeresen szervezett kirándulásokat a Sopron 

környéki tájvédelmi körzetekbe és a Fertő-Hanság Nemzeti Park területére, hogy a 

leendő vagy már gyakorló óvodapedagógusok saját élményként szívják magukba a 

Hanság látnivalóit, természeti értékeit, a védelemre szoruló növény- és állatfajokat, 

a fertői tájat. Az ökológiai szemléletmód megalapozását már óvodás korban nagyon 

fontosnak tartotta. Ő dolgozta ki az Ökológia és a Fenntarthatóság pedagógiája című 

tantárgyak tartalmi kereteit, és az óvodások és a leendő óvodapedagógusok körében 

is képviselte és alakította ezt a szemléletmódot. Örökös megújulási igénnyel, nagy 

szakmai tudással, a legmodernebb természetközeli módszerekkel tanított. Célestin 

Freinet „iskolakerülő sétáihoz” hasonlóan Eperjesy Barnabásné is a 

                                                           
92A XX. század közepétől kibontakozó környezetvédő, ökológiai mozgalmak, melyek az 1970-es évektől 
kezdődően a pártpolitika színterén is megjelentek céljaikat és érdekeiket képviselve. Magyarországon 
1990-ben alakult meg a Zöld Kör és a Zöld Párt, amely a parlamenti választásokon is indult (Farkas, 
2001b).  
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természetismeret szemináriumok nagy részét a tantermek helyett természetes 

környezetben tartotta, így életre szóló természetszeretetet alakított ki hallgatóiban. 

Tagja volt különböző szakmai társulatoknak, ahol módja volt megismerni a legújabb 

pedagógiai kezdeményezéseket. Bekapcsolódott a KÖRLÁNC93 országos 

mozgalmába, amelyben együtt dolgozott dr. Havas Péterrel és dr. Nahalka 

Istvánnal.94 A fentiekben bemutatott nyitott, természetközeli szakmaiság 

tekintetében elmondható, hogy Célestin Freinet-vel rokon szellemiséget képviselt 

anélkül, hogy ismerte volna a francia pedagógust. „A természet is örök szerelem a 

csodáival, a nyugalmával, a szépségével. Jó ismerni belőle minél többet, személyes 

kapcsolatba kerülni fűvel, fával, virággal, rovarral, madárral. Talán ez az, amitől 

hitelessé válhattam a tanítványaim és kollégáim előtt” - vallotta az interjúban. 

Freinet-hez hasonlóan ő maga sem értett egyet azzal, hogy az óvodás gyermekek az 

óvodai csoportszoba falai közt, az óvónők magyarázataiból, képek és szemléltető 

eszközök segítségével – közvetlen tapasztalatok és élmények nélkül - szerezzenek 

formális tudást az őket körülvevő világról. Freinet pedagógiájának ismerete nélkül 

is – a francia néptanítóhoz hasonlóképp - vallotta, hogy a környezetbarát óvoda és a 

környezettudatos nevelés megvalósítása a gyermekközpontúság, az egészséges 

életmód, a természeti és társadalmi környezettel kialakított harmónia95 mentén 

lenne kívánatos.  

Zsámboki Károlyné tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

Természettudományi és Bölcsészettudományi Karán egyidejűleg végezte 1967-72 

között, a matematika - ábrázoló geometria és a pedagógia tudományterületein. 

Egyetemista évei alatt részt vett Varga Tamás és C. Neményi Eszter komplex 

matematikatanítási kísérletében, amelyen keresztül munkakapcsolatba került az 

amerikai-magyar Dienes Zoltán, matematikussal. Dieneshez hasonlóan Zsámboki 

Károlyné nézetei szerint is a matematika tanulásának egyik legfontosabb jelentősége 

a hétköznapi élethez nélkülözhetetlen gondolkodási műveletek gyakorlása, a 

                                                           
93A KÖRLÁNC az egyik legnagyobb hazai környezeti neveléssel foglalkozó közhasznú civil szervezet. Az 
Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) és a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium (KvVM) kormányközi megállapodásának keretében alakult meg 1992-ben. 
94Ez azt is jelentette, hogy az egyesületben Eperjesy Barnabásnénak mint az egyik munkacsoport 
vezetőjének országos szintű kapcsolattartási lehetőségei voltak az óvodapedagógusokkal a később 
kibontakozó Freinet-mozgalom idején is.  
95Freinet fontosnak tartotta a test kondicionálását a lelki egészség megőrzésének érdekében. Tanítványait 
fürdőkkel, izzasztóval és dörzsölő kúrákkal méregtelenítette, és a természetes táplálkozást, pl. a sok 
gyümölcs fogyasztását részesítette előnyben. A helyes táplálkozást kiegészítette a szabad mozgás, úszás és 
a kerti munkálkodás (Nánay, 1938). 
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problémamegoldás, a kreativitás, az absztrakció és az általánosítás képességének 

fejlesztése. Mindezek megvalósítását a különböző tudományterületeket átívelő, 

komplex, holisztikus módon képzelték el a fentebb említett szakemberek.96 Az 

előzőekkel összhangban fedezhető fel Zsámboki Károlyné pedagógiai 

elképzeléseiben a Freinet-féle „élet által az életre nevelés” alapelv, amelyet később, 

az óvodai nevelés megújításában is mindvégig képviselt a természetes 

élethelyzetekben felbukkanó, kísérletező tapogatózás jellegű felfedezés 

fontosságának, a tévedés szabadságának, illetve a hétköznapi életből származó 

tapasztalatok fontosságának hangsúlyozásával (Vö: Freinet, 1946/1982 ill. Horváth 

H., Zsámboki és Eperjesy, 1991). 

 A soproni oktató személyesen vagy műveikből ismerte J. Bruner, J. Piaget, R. R. 

Skemp, Pólya György, Lénárd Ferenc, Dienes Zoltán, Varga Tamás, C. Neményi Eszter, 

Barkóczy Ilona, Putnoky Jenő nézeteit a gyermeki megismerés és a gondolkodás 

mikéntjéről. Ezen művek a keletkezésük korszakát jellemző pedagógiai gyakorlatot 

jócskán meghaladó nézeteket képviseltek, az aktív, tevékeny, belső kíváncsiság által 

vezérelt gyermeki tapasztalatszerzésre alapozott tanulásnak, valamint a 

problémamegoldásban rejlő felfedezésnek és a tévedés értéknek és szabadságának 

hangsúlyozásával, így nagy hatással voltak Zsámboki Károlyné neveléstudományi 

nézeteinek alakulására.97 Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Pedagógia Tanszék 

vezetőjének, dr. Nagy Sándor professzornak köszönhetően egyetemi hallgatóként 

járt Winkler Márta osztályában, volt látogatóban Lénárd Ferenc pedagógiai-

pszichológiai, gondolkodásfejlesztő kísérleti iskolájában, valamint Gáspár Lászlónál 

Szentlőrincen. A fentebb említett pedagógiai elképzelések alkalmazásáról ezen 

látogatásoknak köszönhetően a gyakorlatban is meggyőződhetett. 

  Az alkotó munka és a megújulás iránti igény vezérelte, amikor 1972-ben a 

diploma megszerzése után megpályázta és elnyerte a Magyar Tudományos 

Akadémia ösztöndíját az épp akkor alakuló Pedagógiai Kutató Csoportban. Három 

évet töltött olyan meghatározó egyéniségek között, mint Mihály Ottó, Kozma Tamás, 

                                                           
96Dienes Zoltán kutatásainak interdiszciplináris jelleget is adott. A nyelv, a zene, a mozgás és a matematika 
összefüggéseit is kutatta. A Dienes-program magyar megvalósulását Varga Tamás már „komplex 
matematikatanításnak” nevezte (Dienes,1973; Varga, 1972). 
97Bruner, J.: Új utak az oktatás elméletében; Piaget, J.: Válogatott tanulmányok; Barkóczy Ilona-Putnoky 
Jenő: Tanulás és motiváció; Pólya György: A gondolkodás iskolája és A probléma-megoldás iskolája; 
Lénárd Ferenc: A problémamegoldó gondolkodás; Skemp, R. R.: A matematikatanulás pszichológiája; 
Dienes Zoltán: Építsük fel a matematikát; Varga Tamás: „Babamatematika”; „Óvodáskorúak 
matematikája” 
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Szebenyi Péterné, Veress Judit, Ritoók Pálné, Angelusz Erzsébet és mások. Szavai 

szerint „hallgatózni”, „inaskodni” lehetett olyan kutatók között, akik már 1972-ben 

megérezték a változtatás lehetőségét. Az itt szerzett élmények és tapasztalatok által 

formálódó pedagógiai nézetek következtében lett már az 1970-es években az 

autonómia, a decentralizáció és az alternativitás híve a későbbi soproni oktató.  

A budapesti éveket követően Sopronban 10 évig középiskolai tanárként is 

csak újító szellemben tudott tanítani. 1986. február 1-jétől lett a Soproni Óvóképző 

Intézet adjunktusa. Ekkor már „jó szelek fújtak” pedagógiai elképzeléseinek 

megvalósításához. Az óvodai matematikai nevelés programját önállóan dolgozta ki, 

amely az oktatáscentrikus szemlélet helyett egy konstruktív, életközeli matematikai 

tapasztalatszerzésről és a gondolkodás fejlesztéséről szólt. A tantervfejlesztés 

mellett, gyakorlatvezető tanárként az óvodai életet is szerette volna megújítani. Az 

óvóképző intézményben uralkodó innovációs légkör számos korszerűsítési 

törekvésre adott lehetőséget, amelyek során nagy viták voltak az oktatott 

tantárgyak tartalmáról, az óvodai életmódszervezésekről és a hozzákapcsolódó 

hallgatói óvodai gyakorlatról. Körvonalazódtak az egyes tudományterületek (pl. 

pedagógia, pszichológia, anyanyelv, sport, művészetek stb.) oktatóinak nevével 

fémjelzett elképzelések, amelyek gyermekközpontú szemlélettel egyrészt a fejlődés-

fejlesztés, kötöttség-kötetlenség arányát tekintve, másrészt a játék hangsúlyozása 

mellett próbáltak elkülönülni egymástól, éles kontúrokkal meghatározva saját 

karakterüket.  Zsámboki Károlyné és Eperjesy Barnabásné esetében is így történt ez, 

amikor egy biológus és egy matematikus egyéniségéből fakadóan a természet 

élményvilágából és az egyénileg átélt élettapasztalatokból merített gyermeki 

felfedezésekre, alkotásokra építették arculatteremtő kezdeményezésüket. 

A gyakorlatvezető óvodapedagógusok egyike Lakihegyi Alfrédné volt, aki 

1956-ban kapott óvónői képesítést, és 1962-től már a soproni óvóképző 

gyakorlatvezető óvónője lett. A képzés megújítása érdekében folyamatosan részt 

vett továbbképzéseken, szakmai fórumokon, mert az óvónőjelöltekkel való 

foglalkozás állandóan megújulni képes szakmai tudást és felelősséget kívánt. Falun 

nőtt fel, így – Célestin Freinet-hez hasonlóan - a gyermek- és ifjúkorban átélt 

természetközeliség, a történetmondás, a népmesék világa, az „egyszerű”, logikus 

világszemlélet, gondolkodásmód hatotta át személyiségét. A gyerekek között kiváló 

„játékmester” volt, a kötelező foglalkozások helyett szívesebben mesélt - a 
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népmesék mellett gyakran - magáról, a természetről, a „világ dolgairól”. A szakma 

számára néha különc módon – számára azonban a legtermészetesebben - a gyerekek 

közé, a szőnyegre ülve mesélt, hegedült, furulyázott. Mai szóval élve a tekintélyt és 

tiszteletet parancsoló, a tudást egyedül birtokló pedagógus helyett egyenrangú társa 

volt a gyermekeknek a játékban, alkotásban, felfedezésben és munkálkodásban, 

amelyek módját, idejét, helyét és témáját a gyermekek maguk választhatták az 

együtt átélt élményeket nyújtó óvodai életből. Célestin Freinet feleségéhez, Élise-hez 

hasonlóan „gyermekművészeket” nevelt. A gyermekek nála többnyire nem az 

asztaloknál ülve, hanem állva, a földön térdelve, hasalva; üvegre, kőre, fára, 

különleges méretű papírokra rajzolhattak, festhettek. Egy-egy színházi előadást 

játszva saját mesét, dalokat írhattak, egyéni mozgásformákat, „produkciókat” 

mutathattak be. Az előzőekből érthető, hogy számára – és Freinet számára is - miért 

okozott gondot a gyermeki tanulás kötelezően előírt formális rendje, és miért 

vállalkozott örömmel kolléganőjével, Friedrich Árpádnéval egy új szellemiségű 

óvodai élet megteremtésére. Pedagógiai munkásságának ismeretében érthető meg 

a vele készült interjúnak a következő mondata: „Nem én találtam meg Freinet-t, 

hanem ő talált meg engem”. Lakihegyi Alfrédné Freinet pedagógiájának ismerete 

nélkül is Freinet-szellemű pedagógus volt.  

Friedrich Árpádnéról, a másik gyakorlatvezető óvodapedagógusról – néhány 

éve bekövetkezett halála miatt – egyrészt a kutatócsoport tagjaitól gyűjtöttem 

emlékeket, másrészt a személyéhez kötődő adatok felkutatásához a gyakorló 

óvodában található archív dokumentumok (személyi lap, önéletrajz, csoportnaplók, 

fotók stb.), valamint a tollából megjelent publikációk szolgáltattak információt.  

Friedrich Árpádné 1967-ben, a soproni Felsőfokú Óvónőképző Intézetben 

szerezte óvónői diplomáját, majd kezdő pedagógusként a megye egyik kis 

községében dolgozott három évig. Városi lányként ezek a falun töltött évek – ahogy 

Célestin Freinet életében is - nagyon emlékezetesek maradtak a számára. A 

természet- és az életközeliség által gazdag tapasztalatszerzési lehetőségként élte 

meg ezeket az éveket. Pályája során mindvégig emlegette, hogy milyen fontos 

maradt számára a falusi élet egyszerű, tiszta logikája, az emberek természetes 

viselkedése, a természet kincseinek megbecsülése, az aktív munkálkodás értéke, 

öröme. Szakmájában a legjobb szeretett volna lenni. Az állandó megújulás 

érdekében rendszeresen járt továbbképzésekre, tanfolyamokra, és az ott hallottakat 
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- szintetizálva önálló elképzeléseivel – kipróbálta, és így folyamatosan alakította 

gyermek- és élményközpontúvá a korábbi didaktikus és oktatáscentrikus óvodai 

életet. Próbálkozásai sikerén felbátorodva, 1984-ben jelentkezett az akkori 

Felsőfokú Óvónőképző Intézet I. számú Gyakorló Óvodájába. Tudását, tapasztalatait 

szerette volna átadni a jövendő óvodapedagógusok számára is. Kolléganőjével, 

Lakihegyi Alfrédnéval hamar egymásra találtak, mert mindketten azonos 

találékonysággal és természetességgel próbáltak kibújni a kötelező foglalkozások 

szigorú rendjében előírt iskolás jellegű tanulás-tanítás alól, és próbálkozásaikkal 

bizonyították a játék, az életszerű gyermeki tevékenységekben rejlő 

tapasztalatszerzés és az együttes élmények fejlesztő hatását. A megkérdezett 

személyek emlékei szerint először mindkét óvónő kétkedve fogadta a gyakorlati 

képzésre beosztott két gimnáziumi tanárt, Eperjesy Barnabásnét és Zsámboki 

Károlynét. Nem bíztak óvodai hozzáértésükben. Az első találkozást követően 

azonban eloszlott minden félelmük, és jó emberismerők lévén azonnal felismerték a 

hozzájuk hasonló természet- és gyermekközpontú szemléletmódot a két 

középiskolai tanárban.  

Friedrich Árpádné munkája során a tankönyvek, a kézikönyvek utasításait a 

gyakorlat próbájával mérte, és – ha szükség volt rá - inkább hitt a saját szemének, 

tapasztalatainak és a gyermekekből ösztönösen és őszintén fakadó 

visszajelzéseknek, mint a kézikönyvek formális szövegének. A gyerekekért 

mindenre hajlandó volt, még akkor is, ha ezzel esetenként kivívta a „szakma” 

nemtetszését. Elegendő okot szolgáltatott a kollégák felháborodására akkor, amikor 

„munkaidőben” (!), a délelőtti séták során a gyerekeket elvitte a „suszterhoz” 

megcsináltatni a cipőjét. A cipésszel való találkozás gyerekek számára olyan életre 

szóló élményt jelentett, hogy – Célestin Freinet „iskolakerülő” sétáihoz hasonlóan – 

folytatni kellett a sort az asztalos, az üveges, a cserépkályhás, a gyertyaöntő és sokan 

más mesterember meglátogatásával. Ezek megszervezése messze túlmegy az 

óvodapedagógus munkaköri leírásán, de erőfeszítéseihez, az elfogadottságért vívott 

küzdelmekhez hitet és erőt adtak - ahogy Freinet életpályájában is - az együttes 

élmények, az örömmel megélt tapasztalatok, a gyermeki tevékenységekben 

megnyilvánuló „kompetens” tudás és a megmutatkozó önkifejezési formák.  

 A korábbiakban már bemutatott, egyénenként eltérő szakmai múlt, 

előképzettség és a más-más területen szerzett tapasztalat birtokában az óvodai élet 
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megújításán fáradozó soproni pedagógusok mindannyian érezték tehát, hogy az 

iskolai jellegű kötelező foglalkozások „lépcsőtudománya” helyett az óvodában a 

gyermekkor sajátosságaira és értékeire épülő szabad, tevékenységközpontú életnek 

kellene érvényre jutni. Így az 1980-as évek végén hangzatossá vált új jelszavak - 

alternativitás és pluralizmus - mentén, a szakmai autonómia kínálkozó lehetőségét 

kihasználva természetes volt számukra, hogy kreatív módon, jó pedagógiai érzékkel 

útkeresésre induljanak. Ehhez biztosított volt – az előzőekben bemutatott módon – 

a négy pedagógus gyermekközpontú, természet- és életközeli attitűd- és 

nézetrendszere és nélkülözhetetlen volt az előzetes szakmai tudás, a gyakorlati 

pedagógiai tapasztalat, a gyermekekért és az óvodai nevelésért tenni akaró 

alkotóvágy (Zsámboki és mtsai, 1993). Az előző alfejezetben bemutatott, utólagosan 

racionalizált Freinet-szellemű óvodai életmódszervezés megteremtéséhez tehát 

Friedrich Árpádné és Lakihegyi Alfrédné pedagógusi egyénisége, a gyermekekért 

tenni akaró elhivatottsága, szakmai magabiztossága és „józansága” mellett a két 

főiskolai oktató, Eperjesy Barnabásné és Zsámboki Károlyné személyisége és 

képzettsége biztosította a neveléstudományi-szakmai hátteret. A már világszerte 

élő, reformpedagógiai gyökerekkel rendelkező nevelési gyakorlatra való rátalálás 

pedig a kutatócsoport tagjai által korábban jó pedagógiai érzékkel, 

gyermekközpontú nézetekkel és szakmai tapasztalatok által megfogalmazott célok, 

alapelvek és pedagógiai gyakorlat helyességének igazolását és megerősítését 

jelentette. 

 

VI.3. A diffúzió, azaz az innováció terjedési sajátosságai  

 
VI.3.1. A diffúziókutatások főbb irányai és eredményei 

 

Az innovációk terjedésével foglalkozó diffúziókutatások kezdeti szakaszát – az 

1900-as évek kezdetétől az 1940-es évekig - főként a kulturális változások 

társadalmi elterjedése és az azt meghatározó mechanizmusok iránti érdeklődés 

övezte. A napvilágot látott elméletekben az újítások terjedésének 

mozgatórugójaként elsőként az imitációt, vagyis az utánzást tartották 

meghatározónak a témával foglalkozó kutatók, és a társadalmi pozíciókkal 

összefüggésben írták le Gabriel Tarde francia szociológus és szociálpszichológus 

(később gazdaságpszichológus) elmélete alapján. Tarde szerint az újítások az adott 
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társadalomban egyrészt felülről lefelé, azaz az elitek köréből koncentrikus körök 

mentén terjednek, másrészt az imitáció, azaz az utánzás mechanizmusa által 

megvalósuló közvetlen átvétellel vezetődnek be a társadalomba (Tarde, 2008). 

Az 1940-es évektől kezdődő, második generációs kutatások elődeikhez 

képest már olyan komplex folyamatrendszert feltételeztek, amelyben a társadalmi 

beágyazottság, a terjedés körülményei és időbeli dinamikája vált egyre 

hangsúlyosabbá a diffúzió vonatkozásában. Ezen elméletek egyre inkább az új 

ötletek és gyakorlatok közösségen belüli és közösségek közötti áramlásának 

matematikai modellezhetőségére és előre jelezhetőségére hívták fel a 

figyelmet. 

Az 1960-as évektől kezdve a diffúziós elméletek megalkotására vállalkozó 

kutatások egyik része a második generáció által preferált, a technológiai újítás 

időbeli és térbeli elterjedésére igyekezett árnyaltabb válaszokat adni (vö. 

Rogers megállapításai a sikeres innovációt jellemző tényezőkről, VI.2. alfejezetben), 

a kutatások másik része pedig az újítások elterjedésének folyamatát alapvetően 

kommunikációs folyamatnak tekintő hipotézisek bizonyítására tett kísérletet 

(Katz és Lazarsfeld 1955; Farkas, 1974; Rogers, 1983). Ezen álláspontok szerint az 

innováció terjedése egy döntéshozó folyamat, amelynek egyes állomásain 

különböző információtípusok és tudásátadó mechanizmusok kapnak főszerepet 

(Dessewffy és Galácz, 2003). E felfogás értelmében az innovációk terjedésében a 

potenciális alkalmazók a kezdeti, az újítást érintő információkkal való találkozás 

után alakítják ki alapvető vélekedéseiket és megközelítéseiket, ami végül az 

innováció alkalmazásának elfogadásához vagy elvetéséhez vezet (Rogers, 1983). A 

döntési folyamat első fázisában az innovációval kapcsolatos információk 

megszerzése történik - jellemzően a tömegkommunikációs vagy más szélesebb körű 

(kozmopolita jellegű) csatornákon keresztül -, melynek eredményeként a befogadó 

elméletben elfogadja az új ötletet, mérlegeli az alternatívákat, és annak gyakorlati 

kipróbálásáról dönt. A második, úgynevezett kísérleti fázisban az újítás kipróbálása 

és az innovációról alkotott alapvető vélekedések kialakítása történik meg. Az újítás 

alkalmazása melletti döntéshozatalt és az alkalmazást az innováció értékelése 

követi, amikor is a potenciális alkalmazók felmérik az újítás előnyeit, és 

újragondolják a felmerülő problémákat. A folyamat utolsó fázisában az elfogadó 



 

116 
 

egyén az ötlet széleskörű alkalmazása vagy végleges elvetése mellett dönt (Rogers, 

1983). 

 Jelen kutatásban, a fent említett elméletek mentén, elsőként a VI.2. 

alfejezetben bemutatott, a rogersi elméletből még nem vizsgált két tényezőt, az idő 

és a kommunikációs csatornák szerepét kívánom feltárni a soproni innováció 

elterjedésének tekintetében, majd a fentebb említett döntéshozatali folyamatot, 

mint a diffúzió mélyebb sajátosságait leíró tényezőt vizsgálom. 

 

VI.3.2. Az idő és a kommunikációs csatornák szerepe a soproni innováció 

elterjedésében  

 

VI.3.2.1. Az innováció ismertségének és az egyéni adaptációk terjedésének 

időbelisége 

 

A diffúziós folyamatot jellemző változók egyike az időbeliség. A témával foglalkozó 

XX. század eleji elméleti kutatásokban az időbeliség tekintetében egyenes arányú 

összefüggést tulajdonítottak az innováció terjedése és az eltelt idő vonatkozásában, 

a későbbi vizsgálódások azonban már az ún. normál növekedési „S-görbe”, illetve „S-

alakú logisztikus függvény” terminusával és jellegével ábrázolták a technikai jellegű 

innovációk terjedésének időbeli lefutását, illetve azok bejósolhatóságát. Az elmélet 

egyik legjelesebb képviselője, Gabriel Tarde (2008) megfigyelése szerint az újítás 

terjedése időben különböző szakaszokra bontható: kezdetben lassú ütemben bővül 

az elfogadók száma, majd egy lényeges fellendülés következik, amit egy lassúbb 

ütemű növekedési szakasz után teljes leállás követ. Az elterjedés időbeli 

alakulásának ez a mintázata az úgynevezett normál növekedési S-görbe. 

Az 1940-es, 50-es évektől kezdődően egyre több kutató - például P. Sorokin 

(1985) és E. Rogers (1983) – vonta kétségbe a normál S-görbe általános 

érvényességét (Dessewffy és Galácz, 2003). Szerintük a különböző típusú innovációk 

diffúziója alapvetően valóban S-görbékkel ábrázolható, azonban ezen görbe eltérő 

rajzolatot mutathat az innováció különböző típusaival összefüggésben. Rogers 

véleménye szerint a terjedés egy idődimenzióban leírható döntéshozó 

folyamat, amelynek működési mechanizmusa szerint az innovátorok és/vagy az ún. 

véleményirányítók (Lazarsfeld és Katz, 1955) vonzó hatást gyakorolnak a többi 
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szereplőre, így időben őket követik a korai felhasználók, ezután a korai többség, 

majd a késői többség, végül pedig a lemaradók (4. sz. ábra, kék színű harang-

görbe98). 

 

 

 

Az individuum szintjén megvalósuló adaptáció következtében kirajzolódó 

innovációs ciklus időbeli lefutása tehát öt szakaszra bontható, amelynek 

kitüntetett pontja a terjedés kiindulási helye, azaz az első innováció időpontja és 

az innovátor(ok) személye. Ezt követően az innováció alkalmazása kezdetben 

lassú populációbővülést mutat, majd időben előrehaladva egyre inkább szétterjed, 

míg az újítás terjedése eléri a szaturáció (telítődés) szintjét. Ettől kezdve az új 

alkalmazók száma visszaesést mutat, megjelenésük már csak csekélyebb mértékben 

várható. Végül a terjedés az utolsó döntéshozókat (lemaradók) követően elenyésző 

jelentőségű szintre esik vissza, vagy lezárul. A témával foglalkozó kutatások a 

különböző adaptációs kategóriákba tartozó egyének társadalmi és személyiség 

jellemzőinek a feltárására is törekedtek, például Rogers (1983), Boone, illetve Becker 

(1970). A jelen kutatásba bevont minta bizonyos szempontból homogén sajátossága 

                                                           
98A sárga színű görbe az újítást alkalmazók piaci részesedését mutatja, ami a jelen vizsgálatra vonatkozóan 
nem releváns.  

4. sz. ábra: Az innovációk időbeli terjedésének görbéi Rogers diffúzióelméletében 
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Everett_Rogers (Letölt.: 2013. 05.14.) 
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(kivétel nélkül óvodapedagógusok) vélekedésem szerint nem teszi relevánssá ezen 

szempont vizsgálatát. 

A jelen esettanulmányban, a döntően kvalitatív jellegű megközelítés miatt, a 

soproni kutatócsoport innovációjának időbeli terjedésére vonatkozóan 

matematikai-statisztikai vizsgálatokra nem kerül sor. Ehelyett, a rendelkezésre álló 

adatok tükrében, a terjedés időbeliségének folyamatát, dinamikáját és 

jellegzetességeit a diffúzióelmélet eredményeinek felhasználásával tárom fel 

és elemzem, illetve a kvantitatív adatelemzés során kapott eredmények 

ábrázolásával kívánom alátámasztani. Rogers elméleti megfontolásait követve az 

innováció diffúzióját továbbra is olyan folyamatként értelmezem, amelynek során 

az újítás a társadalom - esetünkben a pedagógustársadalom - tagjai között, 

különböző kommunikációs csatornákon keresztül, egy bizonyos idő elteltével 

ismertté válik, majd alkalmazása egyre inkább terjed (Rogers, 1983). Az elemzés 

során szükségesnek vélem elkülöníteni az innováció ismertté válásának, illetve 

adaptációjának (egyéni alkalmazásának) folyamatát, mert a kutatócsoport 

tevékenységéről, illetve a Freinet-pedagógia óvodai alkalmazhatóságáról szerzett 

tudás nem minden esetben jelentett elköteleződést és az óvodai gyakorlatban 

történő alkalmazást; az ismertté válás kiszélesedése azonban felgyorsíthatta az 

egyéni adaptációk terjedését. (A fentebb megfogalmazottakkal összefüggésben 

tartottam szükségesnek már a mintavétel során is a szekunder minta 

kettéválasztását a kutatócsoport tevékenységével kapcsolatba kerülők csoportjára 

és az innovációt adaptálók körére. (Vö. V.3.1. alfejezet.) 

Az innováció kiindulási helye esetünkben pontosan meghatározható, 

hiszen a soproni óvóképző gyakorló óvodájának egyik gyermekcsoportjában 

valósult meg a kutatócsoport invenciójának első gyakorlati alkalmazása. A kezdeti 

időpont meghatározása azonban nem ilyen egyértelmű, hiszen a soproni 

kutatócsoport tagjai – vallomásaik alapján – már az óvodapedagógus hallgatók 

gyakorlati képzésében való közös együttműködés során ötleteltek, gondolkodtak és 

próbálkoztak az óvodai élet egy-egy részletének, mozzanatának megújításával. 

Amennyiben azonban az innováció pontos definíciójához ragaszkodunk („a kreatív 

ötlet gyakorlatban történő megvalósulása”), ebben az esetben kezdeti időpontként 

az 1989. szeptember 1-jei dátum jelölhető meg, mint az invenció (programajánlás) 

gyakorlati kipróbálásának kezdete. A dokumentumok elemzését követően azonban 
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megállapíthatóvá vált, hogy az innováció ismertté válásáról és terjedéséről csak az 

1990-es évtől beszélhetünk, hiszen a kutatócsoport az egyedi kísérlet 

megvalósítására 1990. február 15-étől rendelkezett hivatalos, minisztériumi 

engedéllyel. Az innováció időbeliségének vizsgálatát a fentebb említett indokok 

miatt az 1990-es évtől az 1996-os esztendőig végeztem el. 

Az innovátorok személyének meghatározása is jelentős nehézségek és 

akadályok nélkül elvégezhető, hiszen a két főiskolai oktató nevezhető az újítás 

elméleti hátterét kidolgozó mentornak, a két gyakorlatvezető óvodapedagógus 

pedig a gyakorlati vonatkozások kidolgozójának és a legelső gyakorlati 

alkalmazónak. A diffúzió terjedését vizsgáló elméletek alapján, az innováció életre 

hívását követő második szakaszban az innovátoroknak és a 

véleményvezetőknek meghatározó szerep jut.99 A véleményvezetőkre - az 

innováció első alkalmazásán túl - jellemző a centrális szerep, a magasabb társadalmi 

pozíció (és a vele járó „hatalom és hírnév”), illetve viselkedésüket, nézeteiket a 

potenciális alkalmazók modellértékűnek tartják, amelynek következtében erősödik 

az imitációs igény és általa felgyorsul az innováció terjedési sebessége.  

A soproni innováció esetében elsődleges véleményvezetőnek nevezhetők 

a kutatócsoport tagjai, hiszen a pedagógusképzéseken, továbbképzéseken, 

tanfolyamokon résztvevők egyértelműen az ő előadásaik, bemutatóik révén 

szereztek tudomást a Freinet-szellemű életmódszervezésről, illetve a látottak és 

hallottak befolyása által és következtében formálódott az innovációról alkotott 

véleményük. Eperjesy Barnabásné és Zsámboki Károlyné az óvodapedagógus-

képzésben már évtizedes hagyományokkal és országos hírnévvel rendelkező 

felsőoktatási intézmény tanáraként képviselte az innováció neveléstudományi 

hátterét és megalapozottságát, így a potenciális alkalmazóknál (óvodapedagógusok) 

magasabb társadalmi pozícióval és kompetens, szakértői tekintéllyel rendelkeztek. 

A két gyakorlatvezető óvodapedagógus, Friedrich Árpádné és Lakihegyi Alfrédné, 

szintén magasabb pozícióval rendelkezett, hiszen az óvodapedagógus hivatás 

szakmai rangsorában a hallgatói képzésben részt vevő, egy-egy felsőoktatási 

intézmény „holdudvarában” működő modellintézményben dolgozó gyakorlatvezető 

                                                           
99Az innovátorok egyben véleményvezetők is, de rajtuk kívül is lehetnek olyan közvetítők, akik vélemény-
vezető sajátosságokkal rendelkezve és az újítókkal azonos módon járulnak hozzá az innováció szélesebb 
körű elterjedéséhez.  
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pedagógust nagyobb presztízs és szakmai tekintély övezett, mint a nem gyakorló 

intézményben hivatásukat teljesítő kollégáikat. A gyakorlatvezetők – a „területen” 

dolgozó kollégák szemében – aktuális, a legújabb tudományos nézetek alkalmazását 

tekintve naprakész elméleti és szakmai-módszertani tudással rendelkeztek, akik - 

az írott és íratlan szakmai elvárásoknak megfelelően - modellként és követendő 

példaként kellett, hogy szolgáljanak a már praktizáló és a leendő 

pedagógusnemzedék számára. A kutatócsoport tagjainak, az innováció terjedési 

folyamatában betöltött véleményvezető szerepe tehát – az adaptációs döntéseknél 

(VI.3.3. alfejezet) részletesebben elemzett és értelmezett módon – az idő 

tekintetében jelentősen befolyásolta az újítás ismertté válását és alkalmazását 

A következőkben először a soproni innováció iránt mutatott érdeklődést 

és aktivitást vizsgálom meg az 1990 és 1995 közötti időszakban, melynek 

segítségével feltárhatóvá válik a terjedés időbeliségének dinamikája. Az aktivitás 

alakulását az oktatókhoz – az innovációval kapcsolatosan - érkezett levelek, a 

különböző személyek, intézmények felkérésére megtartott előadások, a Freinet-

szellemű óvodai csoportban tartott bemutatók100 és a Freinet-szellemű intenzív 

tanfolyamokra való jelentkezések száma alapján vizsgáltam meg. Ezen közvetítő 

tényezők és események által, valamint a folyamatban szerepet játszó - fentebb már 

bemutatott - véleményvezetők hatására az újítás híre egyre szélesebb körben terjedt 

és egyre több személyhez jutott el. A vizsgált időszakban a kutatócsoport 

ismertségének fokozódásában közreműködő tényezők alakulását az 1. sz. 

diagramon ábrázoltam. 

 

 

                                                           
1001994-ből és 1995-ből a megtartott előadásokra és az óvodai bemutatókra vonatkozóan, 1995-től kezdve 
pedig a tanfolyami jelentkezések számáról sajnos nincs adat. 
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A fenti diagramon kirajzolódó innovációs ciklussal kapcsolatban elmondható, hogy 

a vizsgált időszakban a legintenzívebb változásokat a kutatócsoporthoz írt levelek 

és a Freinet-szellemű továbbképzésre jelentkezők száma101 mutatta, a többi tényező 

esetében az emelkedések és csökkenések kisebb paraméterek között mozogtak, és 

lassabb, egyenletesebb dinamikájú változásokat mutattak. A vizsgált változók közül 

az egyik legnagyobb mértékű és progresszív emelkedést a kutatócsoporthoz írt 

levelek száma érte el, amely az innovációs ciklus kezdetén, az 1990-91-es évek alatt 

volt a legintenzívebb, csúcspontja az 1992-es évben volt. A levelek meghatározó 

jelentőségére és számára való tekintettel érdemesnek véltem további, rövid kutatást 

is végezni a tartalmi összetételre vonatkozóan. A megoszlását ábrázoló diagramon 

(2. sz.) jól látható, hogy az Egy Freinet-szellemű alternatív óvodai program című 

kiadvány megrendelésére vonatkozó, illetve a Freinet-szellemű óvodai 

                                                           
101Az intenzív tanfolyamok minden tanévben három alkalommal, (több napos) kurzusok keretében 
valósultak meg. Az első alkalom a jelentkezés évében, augusztus végén volt, a második és harmadik 
alkalom pedig a következő év január végén és június elején. Jelen diagramon az innováció iránti aktivitással 
kapcsolatos adatokat szerettem volna feltüntetni, ezért a tanfolyamok esetében a jelentkezés éve alapján 
állapítottam meg az adatokat, mert úgy véltem, hogy ezen időpont volt az a mozzanat, amely a kutatócsoport 
innovációja iránti érdeklődést jelezte. 
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1. sz. diagram: A kutatócsoport innovációja iránt mutatott 
aktivitás tényezőinek számszerű alakulása 1990 és 1996 

között    (N=383)

A kutatócsoporthoz írt levelek
A kutatócsoport oktatóitól kért előadások
Az oktatók témavezetésével készült dolgozatok
A gyakorló óvodai bemutatók
Az intenzív tanfolyamra történt jelentkezések
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történésekről beszámoló levelek találhatók meg a rendelkezésre álló anyagban a 

legnagyobb számban.   

 

 

 

Az intenzitást tekintve a kiadványrendelő írások száma 1990 és 1991 között - a 

megjelenést követően szinte azonnal - ugrásszerűen megnőtt.102 Ez az eredmény 

arra enged következtetni, hogy a VI.2.2.3. alfejezetben részletezett innovációs igény 

kielégítésére legsürgetőbben az óvodai mindennapok gyakorlatában használható, 

bármikor elővehető, praktikus és újszerű ötleteket nyújtó útmutatóra volt szüksége 

a pedagógusoknak. Ezt követően, az 1992-es évben, már a Freinet-szellemű óvodai 

történésekről szóló beszámolólevelek intenzitása emelkedett meg jelentősen, ami 

elsősorban annak tudható be, hogy a kutatócsoport oktatói a tanfolyamon részt vett 

pedagógusokat az alkalmazás kezdeti tapasztalatairól szóló beszámolók írására 

ösztönözték. Az innovációs igény kielégítését szolgáló elméleti tájékozódást, 

ismeretgyarapítást sok esetben tehát a tanfolyamon látottak és hallottak 

következtében rövid időn belül a gyakorlatban való kipróbálás, azaz a Freinet-

                                                           
102Ezen levelek szerzői, azaz a kiadvány megrendelői - néhány kivétellel - mindannyian óvodavezetők vagy 
óvodapedagógusok voltak. (Vö. 7. számú melléklet) 
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2. sz. diagram: A kutatócsoporthoz írt levelek tartalmi 
összetétel szerinti megoszlása 1990 és 1995 között

(N=100)

Előadásra való felkérés

Programkiadvány rendelése

Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről

Egyéb (határozatok, engedélyek, lektori vélemények)



 

123 
 

pedagógia óvodai alkalmazása követte. (Vö. VI.3.3.5. alfejezet az adaptációs döntés 

kezdeti tapasztalatai) 

Az 1. sz. diagram értékei alapján a levelek mellett a másik legjelentősebb 

emelkedést a tanfolyam résztvevőinek száma mutatja. Ezen görbe az 1990-es évben 

egy jelentősen magas értékről indul, majd egy kisebb mértékű visszaesést követően, 

1991 és 1992 között, ugrásszerű emelkedéssel ível felfelé, egészen az 1992-es 

csúcspontig. Ezen tendencia vélhető oka az volt, hogy az innováció hírének egyre 

szélesebb körben való terjedése és az iránta mutatott érdeklődés a potenciális 

alkalmazókat már nem csupán írásbeli kapcsolatfelvételre és tájékozódásra 

inspirálta, hanem az eredeti „forrásból” származó, személyes és közvetlen 

információ- és tapasztalatszerzésre sarkallta, amelyre Sopronban, az intenzív 

pedagógus-továbbképzések keretében nyílt lehetőségük. (Az innováció 

megfigyelhetősége és kipróbálhatósága Rogers szerint az adaptációjának lényeges 

sikertényezőiként értékelődnek a potenciális alkalmazók számára. Lásd 

részletesebben a VI.3.3.4. alfejezetben az adaptációs döntésnél.)  

Az innováció ismertségére vonatkozó terjedés dinamikája a vizsgált 

időszakban az oktatók témavezetésével készült szakdolgozatok, valamint az óvodai 

bemutatók számának alakulása tekintetében jelentős intenzitásváltozást nem 

mutat. A kutatócsoport oktatóitól kért előadások száma (és egyúttal jelentősége) az 

idő vonatkozásában fokozatosan csökkenő tendenciát jelez, amelynek egyik oka 

valószínűleg az írott formában terjedő programkiadvány és a kutatócsoport további 

publikációinak megjelenése volt, másik oka az intenzív tanfolyamok 

népszerűségében keresendő. Ez azt jelzi, hogy közel két év elteltével, az innováció 

ismertségének terjedése következtében, elsősorban már nem ismertető 

előadásokra volt igény, hanem az egyéni adaptációs döntési folyamatokban 

hangsúlyosabb szerepet játszó tanfolyamokra és továbbképzésekre. Az ismertség 

tehát elérte azt a szintet, amikor elsősorban már nem az innovátorok kerestek és 

kaptak lehetőséget az újítás eredményeinek bemutatására, hanem a potenciális 

alkalmazók szerettek volna minél nagyobb számban megismerkedni a 

kutatócsoport innovációjával és annak közvetlen módon, személyesen 

megtapasztalható eredményeivel.  

Az innováció terjedését jellemző időbeliség vizsgálata során a továbbiakban 

az 1. sz. diagramon feltüntetett tényezők összegzett értékeiből kimutatható aktivitás 
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éves szintű alakulását vizsgáltam, és az alábbi, 3. sz. diagramon ábrázoltam, 

amelynek során az 1990-1996 közötti időszakra vonatkozóan kirajzolódó 

tendenciát kívántam elemezni és a normál eloszlást mutató, harang alakú görbével 

összevetni.  

 

 

 

Az összegzett értékekből kapott görbe rajzolatával kapcsolatban elmondható, hogy 

a soproni kezdeményezés iránt tanúsított érdeklődés és aktivitás a normál eloszlást 

mutató haranggörbe várható csúcspontjához (1993-as év) képest már korábban, az 

invenció bevezetését követően, 1990-től 1992-ig mutat jelentősen emelkedő 

értékeket és éri el a csúcspontját. Ezen jelenségre szolgálhat magyarázattal a 

VI.2.2.3. alfejezetben elemzett és értelmezett innovációs igény és fogékonyság, 

amelyben körvonalazódott, hogy már a soproni Freinet-szellemű kezdeményezés 

kibontakozását megelőző és övező időszakban markáns és határozott igény 

jelentkezett - a vizsgált esettel összefüggésbe hozható pedagógusok részéről - az 

óvodai nevelés módszertani beszabályozottságának oldására, illetve a kötelező és 

irányított jellegű tevékenykedtetés helyett a gyermeki kíváncsiság által vezérelt 

tapasztalatalapú felfedezés és tanulás előtérbe helyezésére. Az aktivitás, érdeklődés 

mértéke 1992-1993 között egy gyorsabb mértékű, majd 1993-tól 1995-ig lassuló 

csökkenést mutat. Ennek okaként egyrészt a telítődés (szaturáció) feltételezhető, 

másrészt az óvodai nevelésben ekkor már készülő, új törvényi és tartalmi 

szabályozást (1996-os ONAP) kiváró inaktivitás. Az 1995-ös mélyponttól egy újabb 
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3. sz. diagram: A kutatócsoport innovációja iránt mutatott 
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növekedési folyamat látszódik kirajzolódni, amely a vizsgált időszakon már 

túlmutat, de elképzelhető, hogy a program terjedésének egy második felívelését is 

prognosztizálhatta. Az 1996-ban kiadott ONAP keretjellegének következtében 

ugyanis a helyi nevelési programok kidolgozása jelentős szerepet kapott, s ezért 

vélhetően ismét megnőtt az érdeklődés a Freinet-pedagógia és a soproni innováció 

adaptációja iránt. 

Az időbeliséggel kapcsolatos további aspektusok feltárása és elemzése 

érdekében érdemesnek véltem még az innovációs aktivitás tényezőinek 

emelkedéseivel évről évre megnövelt – kumulált- értékek alakulását is megnézni. A 

4. sz. diagramon látható ív alapján kirajzolódó S-görbe sajátosságai jól látható 

módon eltérnek a normál eloszlású S-görbétől. (Ahogy azt már a korábban említett 

P. Sorokin és E. Rogers elmélete is alátámasztotta.) 

 

 

 

A diagram alapján és a korábban már megfogalmazottakkal összefüggésben 

elmondható, hogy az innováció iránt mutatott aktivitás a kezdeti bővülést tekintve 

nem lassú, hanem - 1990 és 1992 között - határozottan felfelé ívelő, gyors ütemű 

növekedési pályát ír le, azaz a normál eloszlású S görbével kapcsolatban leírt 

„lényeges fellendülés” sokkal előbb, már az innováció megjelenésének évétől kezdve 

bekövetkezett. A növekedés gyors és dinamikusan felfelé ívelő jellege szintén 

megerősítheti a fokozott innovációs fogékonysággal és igénnyel kapcsolatban 
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korábban már elmondottakat, és alátámasztja az innováció terjedésének „futótűz”-

szerű tempóját. Az eredmények alapján úgy vélhető, hogy az óvodai nevelés 

megújításával kapcsolatos soproni kezdeményezésre „kapva kaptak” mindazok, 

akik a kisgyermeknevelés innovációjának ügyében valamilyen módon érdekeltnek 

érezték magukat. Ezt követően, 1992 és 1994 között valóban megfigyelhető az 

innovációelméletben is említett lassúbb ütemű növekedési szakasz, illetve a 

diagram alapján 1994-95-től egyfajta szaturáció is érzékelhető, hiszen az ezt követő 

időszakban már csak elenyésző mértékben növekedett az érdeklődők és az 

aktivitások száma. Ezen eredmény alapján feltételezhető egyrészt, hogy a soproni 

Freinet-szellemű óvodai életmódszervezés az 1994-es esztendőt követően széles 

körben ismertté vált, és a hangsúly az ismerkedésről az adaptációs folyamatokra 

tevődött át, másrészt vélhetően az újítás iránt mutatott aktivitás már a 

kutatócsoporton kívül eső közvetítőkre és a hálózatképződésre (pl. Freinet-

mozgalom) helyeződött át. 

 

VI.3.2.2. A kommunikációs csatornák szerepe a diffúzióban 

 

Az innováció diffúziója - Rogers álláspontja szerint - olyan, egyéni döntést, 

elköteleződést kívánó folyamatként értelmezhető és vizsgálható, amelyben az egyén 

az újítást érintő információkkal való találkozás után, a rendelkezésre álló 

alternatívák (cselekvési változatok) mérlegelésével kialakítja alapvető vélekedéseit 

és megközelítését, amely végül a döntéshez, azaz az innováció alkalmazásának 

elfogadásához vagy elvetéséhez vezet. Az adaptációs döntési folyamat ezen egymást 

követő szakaszaiban eltérő hangsúlyokkal és jelentőséggel különböző 

kommunikációs források és csatornák kapnak főszerepet (Dessewffy és Galácz, 

2003). A témával foglalkozó szakirodalmak arra irányítják rá a figyelmet, hogy a 

folyamat első részében főként a tömegkommunikációs csatornáknak jut 

fontos szerep. A potenciális alkalmazók elsősorban ezen, kozmopolita jellegű 

közvetítőkön keresztül értesülnek az újítás létezéséről és az azzal kapcsolatos 

alapvető információkról. Ezt követően azonban megnövekszik a lokális és az 

interperszonális jellegű kommunikációs csatornák jelentősége: az egyének 

leginkább az ezeken a csatornákon érkező információk alapján döntenek az 

adaptálás mellett vagy ellen.  



 

127 
 

A vizsgált esettel összefüggésben a diffúziót befolyásoló közvetítő csatornák 

azonosításával kapcsolatban elsőként az innovációval kapcsolatos információk 

megszerzésének forrásait vizsgáltam, azaz arra kerestem a választ, hogy a 

potenciális alkalmazók (az óvodapedagógusok) honnan, milyen forrásokból, mely 

kommunikációs csatornákon szereztek tudomást a soproni Freinet-szellemű 

kezdeményezésről. Vizsgálatomat az archív levelek, a szak- és záródolgozatok, 

valamint az óvodapedagógusok tollából született, a jelenből a múltra visszatekintő 

esszéjellegű írások dokumentumelemzésének segítségével végeztem el, amelyet 

követően az alábbi kommunikációs csatornákat sikerült azonosítani (5. sz. 

diagram): 

 

 

 

A fenti diagramon látható értékek alapján megállapítható, hogy - a diffúzióelmélettel 

foglalkozó kutatások eredményeivel összhangban - a soproni innováció 

terjedésében is nagyobb arányban jelentek meg a tömegkommunikáció 

sajátosságait magukon viselő103, formális, „központi” forrásból származó 

információt közvetítő tényezők (folyóiratok, kiadványok, előadások, konferenciák 

stb.), mint a kevésbé formális jellegű, személyközi, visszacsatolásra is lehetőséget 

                                                           
103 Pl. a társadalom szélesebb rétegeit célzó, egyoldalú, közvetett és közvetített, a visszacsatolás lehetőségét 
kevéssé biztosító sajátosságok. 
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5. sz. diagram: A soproni innovációval kapcsolatos információk 
megszerzésének forrásai és azok előfordulási gyakorisága a 

vizsgált dokumentumokban
(N=122)

Folyóiratokból

A kutatócsoport oktatói által tartott előadásokon

Óvodapedagógus kollégától, óvodavezetőtől

A kutatócsoport kiadványai, könyvei által

A soproni óvóképző tanfolyamain, képzésein

Egyéb (pl. megyei ped. intézet kiadványaiból, konferenciákon, Freinet-találkozón, nyári akadémiákon)



 

128 
 

kínáló, interperszonális közegek (pedagógus kollégák, óvodavezetők). A 

tömegkommunikációs csatornák tekintetében a pedagógiai sajtóban az innovációról 

megjelent tudósítások kaptak legnagyobb jelentőséget (46%). Ezt követik a 

nyilvános kommunikáció szóbeli és írott csatornái104, amelyek közé sorolhatók a 

kutatócsoport oktatói által megtartott előadások, valamint a kutatócsoport 

kiadványai (36%, illetve 22%). A fenti eredmények tükrében - a diffúzióelméletet 

megerősítve - a soproni innováció ismertségének terjedésében a formális 

kommunikációs csatornáknak és a központi forrásból származó információs 

ágenseknek volt meghatározó jelentősége. A következőkben ezen tényezőkre és 

azok hatására térek ki részletesebben. 

Az 5. sz. diagramon kirajzolódó eredmények alapján elmondható, hogy a 

közvetítő források között a folyóiratok szerepe bizonyult a legjelentősebb 

tényezőnek, mert a vizsgált szövegek 46%-ában találtam utalást erre vonatkozóan. 

Ezen belül, kivétel nélkül mindenki az óvodák körében közismert és rendkívül 

népszerű, Óvodai Nevelés című lapot említette, amely 1991-es évfolyamának 

egymást követő számaiban „sorozat”-jelleggel jelentette meg a jelentősebb hazai 

alternatív óvodai életmódszervezésekről és programokról szóló ismertetőket. Az 

1991/4. számban Karczewicz Józsefné és Miehle Anna A Freinet-pedagógia 

gyakorlati tapasztalatai II. című írásukban említést tettek a soproni kutatócsoport 

által írt (akkor még stencilezett formában terjedő) Freinet-szellemű 

programtervezetről mint a „tervezéshez legjobban használható segédanyagról” 

(Karczewicz és Miehle, 1991, 117.o.), majd ugyanezen évben, a 7-8. számban, 

Freinet-óvoda Sopronban címmel mutatkozott be a kutatócsoport (Zsámboki, 

Eperjesy, Friedrich és Lakihegyi, 1991a, 1991b). Ebben a cikkben szintén található 

utalás az innovátorok által kidolgozott Freinet-szellemű programtervezetre. A 

következő évben Mitől Freinet-szellemű egy óvodai élet? címmel szintén az említett 

folyóirat 6. számában jelent meg Zsámboki Károlyné és Eperjesy Barnabásné tollából 

egy publikáció, amely tartalmát tekintve praktikus „útmutatóként” szolgálhatott a 

francia reformpedagógia óvodai adaptációjával kapcsolatban (Zsámboki és Eperjesy, 

1992b). A tömegkommunikációs csatornák feltárása során a vizsgált írások között 

                                                           
104A kommunikációs csatornákat - Horányi Özséb (2003, 26-42. o.) kategorizálása alapján - 
tömegkommunikációs, nyilvános, csoport, interperszonális és intraperszonális típusokban soroltam, 
amelyeknek írott és szóbeli válfajaik is elkülöníthetők.  
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két esetben, az 1991 januárjában, a Magyar Freinet Alapítvány kiadásában 

napvilágot látott Freinet Óvodai Magazin is megemlítésre került. Már az első 

számban bemutatkoztak a Freinet-szellemű óvodai életmódszervezést felvállaló 

óvodák és óvodai csoportok, amelynek sorában ott szerepelt a soproni egyedi 

kísérletről írt beszámoló is. (Eperjesy és Zsámboki, 1991, 10. o.) A lap elsősorban a 

Freinet-pedagógiát már ismerő, illetőleg a Freinet-mozgalom iránt már 

elköteleződő óvodapedagógusok kapcsolattartását és az alapítványi tagok közötti 

információmegosztást szolgálta, így a nagy múlttal és országos ismertséggel 

rendelkező Óvodai Neveléshez képest, csak szűkebb körben bizonyult alkalmasnak 

a soproni innováció terjedésében való közreműködésre.105  

A fentebb említett tömegkommunikációs csatornák - különösképpen az 

Óvodai Nevelés című lap - tehát a soproni innováció terjedésének kezdeti 

periódusában (1990-től 1992-ig) egyrészt az óvodai nevelés megújítását célzó és 

megvalósító kezdeményezés létezésének, illetve a Freinet-szellemű óvodai 

adaptáció ismertségének széleskörű terjesztésében játszott kiemelt szerepet, 

másrészt a potenciális alkalmazók figyelmébe ajánlott egy másik (nyilvános, írott) 

kommunikációs csatornán terjedő információforrást is (soproni programtervezet). 

Ezen közvetítő a hivatalos, informatív stílus, a terjedelmi behatároltság és az 

interaktivitást nélkülöző sajátosságok miatt azonban az egyéni döntési 

folyamatokra nem gyakorolhatott jelentős hatást. (Ezen állításomat később, a 

VI.3.3.4. alfejezetben, az adaptációs döntés folyamatában feltárt tényezők és 

sajátosságok is alátámasztják.)  

A tömegkommunikáció sajátosságaihoz több szempontból hasonló 

jellemzőket mutatnak a kommunikációelmélet megállapításai szerint a nyilvános 

(írott és szóbeli) közvetítő csatornához sorolható előadások, könyvek és 

kiadványok, amelyeket a soproni innovációval kapcsolatos információk 

megszerzésének forrásaként összesítve 58%-ban neveztek meg az 

óvodapedagógusok (5. sz. diagram). Ezen közvetítők továbbra is formálisabb jellegű, 

„központi” forrásból származó hírvivői voltak a soproni kezdeményezésnek, tehát 

elsősorban az innováció ismertségének növelésében volt szerepük. Mindezek 

                                                           
105A Freinet Magazin 1991/2. számában, illetve később az 1992/3., 4-5., 6. és 8-9. számokban is találhatók 
írások a soproni oktatók és óvodapedagógusok tollából, illetve a helyi és megyei lapokban is olvashatók 
tudósítások az innovációról (pl. Soproni Hírlap, Kisalföld), de ezen publikációkat egyetlen esetben sem 
jelölték meg az innovációról való értesülés forrásaként.  
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mellett azonban a kiadványok és a könyvek az újítással kapcsolatos, mélyrehatóbb 

és részletesebb információtartalmak közvetítésével, a kisebb közönség előtt tartott 

szekció-előadások vagy egy-egy óvodákban megrendezésre került bemutatkozások 

pedig a személy-közeliség, a visszacsatolás és az interakciók lehetősége miatt már 

közvetett módon szerepet játszhattak az adaptációs döntésekben, illetve azok 

előkészítésében. Az elkövetkezőkben tehát a fentebb említett könyvek, kiadványok 

és az előadások, mint az innováció terjedésében szerepet játszó kommunikációs 

csatornák szerepét vizsgálom meg részletesebben. 

A könyveket, kiadványokat említők között szinte kivétel nélkül mindenki 

(98%-ban) az 1991-ben napvilágot látott Egy Freinet-szellemű alternatív óvodai 

program című kiadványt vagy annak korábbi (1990 tavaszától elérhető), 

stencilezett változatát nevezte meg mint az innovációról szerzett információk 

leggyakoribb forrását.106 A kiadvány iránti nagy érdeklődést mutatja, hogy - a 

kutatócsoport tagjainak emlékezete szerint - a megjelenést követő öt éven belül 

körülbelül hatezer példány kelt el belőle. (Az említett időszakban megközelítőleg 

4.700 óvoda működött Magyarországon107, így a soproni innováció ismertségének 

terjedésével kapcsolatban érdekességképp megjegyezhető, hogy a fenti adatok 

alapján, elméletileg minden óvodára juthatott legalább egy programfüzet.)  

A megőrzött és a kutatásban felhasznált archív levelek között számos (27 db) 

olyat is találtam, amely a fenti program-kiadvány megrendelésére vonatkozott. A 

levélírók döntő többsége (92%-a) óvodapedagógus vagy óvodavezető volt, további 

két esetben a Pető Intézet docense, illetve egy zalaegerszegi középiskola gyakorlati 

oktatás-vezetője fordult a soproni oktatókhoz a kiadvány megrendelésének 

szándékával. Ezen levelek tartalomelemzése során - kutatásom stratégiájának és 

céljainak megfelelően - az indíték feltárását végeztem el, azaz arra a kérdésre 

kerestem választ, hogy miért „ragadtak tollat” az ország legkülönbözőbb régióiban 

élő óvodapedagógusok, óvodavezetők, hogy hozzájuthassanak a soproni Freinet-

szellemű óvodai program-kiadványhoz. 

                                                           
106A relatív előny vizsgálatánál már említett – stencilezett formában, saját használatra készített - tervezet 
egyre szélesebb körben, szinte követhetetlen módon terjedt az országban, így szükségessé vált egy 
hivatalos, az érdeklődők számára is hozzáférhető kiadvány, amely a kutatócsoport eddigi tevékenységét 
egy lehetséges adaptációs alternatívaként bemutatta. Ennek eredményeképp jelent meg 1991 
szeptemberében az Egy Freinet-szellemű alternatív óvodai program Sopronban című mű. 
107Forrás: Központi Statisztikai Hivatal http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi001.html 
(Letölt. 2013.07.11.) 
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A vizsgált dokumentumok mindegyikében jelen van a változás, változtatás 

igénye mint indíték (vö. innovációs fogékonyság, VI.2.2.3. alfejezet), amelynek 

során a fent említett program-kiadványra az elindulást segítő útmutatóként 

tekintettek a levélírók. Az óvodapedagógusok - mint magánszemélyek - által írt 

levelekben a változtatás szándéka, mint belülről fakadó indíttatás, az önképzés, 

önművelés motivációjának kifejeződése van jelen: „Egy kis községben, a határ 

mentén […] dolgozom. Csak folyóiratokból és könyvekből tudok tájékozódni. Új 

ötleteket, ismereteket szeretnék alkalmazni. Az újak közül a Freinet-programhoz 

tartozó kiadványokat kérném segítségül” (L16), „GYED-en lévő óvónő vagyok, 

szeptembertől visszamegyek dolgozni kiscsoportba, és ezen útmutató alapján 

szeretnék dolgozni. Kérem, küldjék el a számomra” (L23), „Az óvodai munkám 

megújításához a Freinet-módszerrel kapcsolatos minden útmutató és ismertető 

érdekel” (L37). A vezetők által írt levelek mindegyike a közösség nevében, annak 

képviseletében, többes szám, első személyben íródott. Az óvodai nevelés 

megújítását célzó változás, változtatás a szövegek 75%-ában a nevelők 

egybehangzó, demokratikus alapon nyugvó döntéseként jelenik meg. Ezen 

állításomat alátámasztják az alábbi idézetekben kiemelt kifejezések is: „Az alternatív 

programok közül a Freinet-óvodai programot választottuk” (L25), 

„Nevelőtestületünknek az alternatív programok közül a Freinet-program igen 

szimpatikus. Szeretnénk ennek szellemében dolgozni” (L4), „Hasonló nevelési 

eljárásokat tűztünk ki magunk elé, de nincs segédanyagunk. Nagy segítséget 

nyújtana a soproni alternatív Freinet-program” (L18), „Az elmúlt tanévben 

érdeklődésünk a Freinet-pedagógia felé fordult. Nagyon örülnénk, ha 

megismerhetnénk az Intézet alternatív Freinet-programját” (L26), „Szeretnénk kapni 

olyan segítséget, amely az új felé vezetne bennünket ” (L35).  

A fenti sorokban - a korábbi alfejezetben vizsgált szak- és záródolgozatokhoz, 

illetve az esszéjellegű visszaemlékezésekhez hasonlóan – megjelenik az 

óvodapedagógusok innovációs fogékonysága. Ennek oka és hajtóereje – VI.2.2.3. 

alfejezetben részletezett gondolatokkal összefüggésben- a korábbi, központosított 

és didaktikus jellegű nevelési gyakorlattól való elfordulás ténye, valamint az óvodai 

nevelés megújításáért érzett, belülről fakadó elköteleződés szándéka volt, amelynek 

következtében elindulhatott a pedagógustársadalomban egy alulról építkező, 

egyéni döntések következtében kiszélesedő megújulási folyamat. Az óvodai nevelés 
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új szemléletű – az alternativitás és pluralizmus szellemiségét közvetítő - tartalmi 

szabályozó dokumentumainak hiányában a fenti idézetekkel alátámasztott 

innovációs igények kielégítésére szolgált a nyilvános, írott kommunikációs csatorna 

közvetítésével a soproni Freinet-szellemű óvodai életmódszervezésről szóló 

útmutató. Ahogy már korábban is utaltam rá, a kiadvány szerepe később, az 

adaptációs döntés során is kiemelkedőnek bizonyult, amelyben - Becker (1970) 

álláspontja szerint - meghatározó jelentőséggel bír a szerzett információk forrása, 

illetve azok tartalmi relevanciája és hitelessége. Vélekedése szerint a döntést 

legoptimálisabb módon segítő tényezők a legeredetibb információforrások. Az Egy 

Freinet-szellemű alternatív óvodai program, illetve a később megjelent kiadványok 

és könyvek (Freinet-vel szabadabban, 1992; Az ősz kincsei, 1993; Freinet itt és most, 

1995) Becker elmélete mentén, az innovátorok „tollából” származó eredeti és hiteles 

forrásként funkcionáltak az egyéni adaptációs döntésekkel kapcsolatosan.  (Lásd 

részletesebben a VI.3.3.3. és VI.3.3.4. alfejezetekben.) 

A soproni innovációról való értesülés forrásai között további jelentős 

kommunikációs csatornaként működtek a kutatócsoport oktatói - és néhány 

esetben a gyakorlatvezető óvodapedagógusok - által tartott előadások. Az 

előadások diffúziós hatásával kapcsolatos adatok feltérképezéséhez egyrészt a 

kutatócsoporthoz írt archív levelek108, másrészt az oktatók által - a kutatói-

publikációs tevékenységekről készített - intézeti jelentések, valamint a benyújtott 

pályázatokhoz írt beszámolók dokumentumelemzése volt segítségemre. Ezen 

közvetítők a korábban megnevezett kategóriák alapján már nem a 

tömegkommunikációhoz, hanem a szóbeli nyilvános kommunikációhoz 

sorolhatók, amelyek továbbra is a hivatalos, formális és „központi” forrásból 

kiinduló módját jelentették az innováció terjedésének. A több száz fős előadások 

alkalmával döntően az innovátorok domináns, véleményvezető szerepe 

érvényesült, az interakció és a visszacsatolás mértéke és lehetősége minimális volt. 

A kisebb létszámú közönség (pl. óvodai nevelőtestületek) előtti megnyilvánulások 

során – a kutatócsoport oktatóinak visszaemlékezései alapján - azonban már 

lehetőség nyílhatott a személyesebb hangvételű párbeszédre, interakciókra is.  

                                                           
108 L4, L12, L19, L33, L34, L35, L38, L40-47, L84 
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Az előadásokkal kapcsolatban megőrzött felkérő levelekből (17 db) 

körvonalazódott, hogy gyakran a tájékozódási lehetőségek szűk köre miatt Célestin 

Freinet nevének, személyének, pedagógiájának ismerete nélkül is esélyt láttak a 

pedagógusok arra, hogy a soproni innovációból a nevelőmunka megújításához 

információkat, valamiféle iránymutatást kaphatnak. A fentieket jól illusztrálják azok 

a kifejezések, amelyeket az előadások témamegjelölésére (Freinet-pedagógia) 

vonatkozóan a vizsgált levelekben olvashatunk: „Trenet-pedagógia”, „Frenet-

pedagógia”, „Frené-módszer”, „Freiné-program”.109 Az előzőekkel kapcsolatban 

azonban elmondható, hogy - a VI.2.2.3. alfejezetben, az óvodapedagógusok 

innovációs igényével összefüggésben leírt gondolatokkal összhangban -  ezen 

levelek is arról tanúskodnak, hogy a kisgyermeknevelés megújítása iránti határozott 

szándék és elkötelezett szakmaiság mentén az óvodapedagógusok (és az ügy iránt 

felelősséget érző személyek, szervezetek) rendkívül nyitottak voltak minden olyan 

innovatív törekvés megismerésére, amelyben módot és lehetőséget láttak a korábbi 

évek, évtizedek nevelési gyakorlatának reformjára. 

A vizsgált dokumentumok elemzése során az 1990 és 1993 között megtartott 

előadások számára és területi megoszlására vonatkozó adatokat is 

feldolgoztam. Elsőként az előadások mint kommunikációs csatornák évenkénti 

megoszlását ábrázoltam az alábbi, 6. sz. diagramon: 

 

 

 

                                                           
109 L4, L19, L33, L43, L47 
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6. sz. diagram: A soproni kutatócsoport oktatói által tartott 
előadások számának alakulása 1990 és 1993 között

(N=58)



 

134 
 

Az eredmények alapján jól látható, hogy 1990 és 1993 között összesen 58 előadásra 

került sor, amelyek döntő többsége az innovációval kapcsolatban vizsgált időszak 

első felére esett. A diffúzióelméletben foglalt megállapításokat kiegészítve tehát 

elmondható, hogy a soproni innováció terjedésében a szintén formális és hivatalos 

stílusú - de már az innovátorok személyéből fakadó befolyásolással járó - nyilvános, 

szóbeli kommunikáció a személytelenebb tömegkommunikációhoz képest 

hosszabb ideig és nagyobb intenzitással játszott szerepet. A megtartott 

előadásokon az innovátorok személyes jelenléte (hitelessége, szuggesztivitása, 

illetve a közölt tartalom eredetisége, újszerűsége, jelentősége) további 

kapcsolatfelvételek elindításával hozzájárulhatott az innováció terjedéséhez, illetve 

az előadás alkalmával szerzett tudás elmélyítésének igényéhez, valamint közvetett 

módon a későbbi adaptációs döntéshez is (vö. Becker, 1970). 

Az előadásokkal kapcsolatos archív levelek és az oktatói feljegyzések alapján 

elvégezhető volt az előadások felkérőinek kategorizálása is (7. sz. diagram). 

 

 

 

 

A fenti adatok alapján elmondható, hogy a kutatócsoport tagjait legnagyobb 

számban óvodák és óvodavezetők kérték fel. Nagyságrendben őket követik a 

megyei pedagógiai intézetek, illetve a különböző alapítványok, szervezetek, majd 

végül csekély számban (2 db) a pedagógusképző társintézmények.  A rendelkezésre 

18%

62%

4%

16%

7. sz. diagram: Az előadások felkérőinek megoszlása 1990 és 
1993 között     (N=58)

Megyei pedagógiai intézet

Óvoda, óvodavezető

Pedagógusképző társintézmény

Egyéb: pl. alapítvány, egyesület,
közművelődési iroda



 

135 
 

álló dokumentumok tanúsága szerint a pedagógusképző társintézmények 

szívesebben látogattak el Sopronba, az innováció helyszínére, ahol komplex módon 

tanulmányozhatták az elméleti vonatkozásokat a kutatócsoport oktatóitól és a 

gyakorlati megvalósulást a gyakorló óvoda Freinet-csoportjában. A Sopronba 

látogatók között voltak 1990 és 1993 között a budapesti, a kaposvári, az esztergomi, 

a bajai és a győri pedagógusképző főiskolák oktatói és - legtöbb esetben - hallgatói 

is.  

Az innováció terjedésére vonatkozóan a fenti adatok elemzésekor azonban 

szükséges tekintettel lenni arra, hogy az óvodák és óvodavezetők felkérésére tartott 

előadásokon általában 25-30 fő volt jelen, míg a pedagógiai intézetek és egyéb 

szervezetek (pl. Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete, Tudományos 

Ismeretterjesztő Társaság megyei szervezetei stb.) által koordinált rendezvényeken 

- a kutatócsoport tagjainak beszámolója alapján – 100-200 fő is részt vett. Az előzőek 

értelmében a pedagógiai intézetek és egyéb szervezetek által rendezett alkalmak 

kevesebb számban ugyan, de szélesebb körben járultak hozzá az innováció 

ismertségének terjedéséhez, míg az óvodák szervezésében megvalósult alkalmakon 

az alacsonyabb létszám miatt feltételezhetően az interakciók (pl. kérdések-válaszok, 

egyéni felvetések stb.) is szerepet kaphattak, amelyeknek már bizonyos fokú döntés-

előkészítő szerepe is lehetett.  

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján feltárhatóvá vált az előadások 

földrajzi eloszlása is, amelyet az alábbi, 5. sz. ábrán tüntettem fel: 
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Az ábrán látható eloszlás alapján elmondható, hogy az 1990-1993-as időszakban 

összesen 58 alkalommal, 34 helyszínen110 került sor a soproni innovációt 

„népszerűsítő” előadásokra. A kutatócsoport tevékenysége iránti legnagyobb 

aktivitást, ezen vonatkozásban, a közép-dunántúli régió mutatta, különösképp 

Győr, Szombathely, Keszthely, Veszprém, Balatonfüred és Székesfehérvár. Ezen 

nagyobb városok mellett - főként az innováció kiindulópontjához kötődő megyében 

(Győr-Moson-Sopron), illetve a fentebb már említett közép-dunántúli régióhoz 

tartozó Veszprém és Fejér megyében - kisebb települések (pl. Fertőd, Gönyű, 

Pákozd, Balatonalmádi stb.) is jelentős számban, 19 helyszínen adtak otthont a 

kutatócsoport oktatói által tartott előadásoknak.  

A távolabb eső régiókban elsősorban a megyeszékhelyekhez (Kaposvár, 

Pécs, Eger, Miskolc, Szolnok, Szeged) köthető az innováció nyilvános, szóbeli 

                                                           
110A térképen nem látható Deggendorf (Németország) városát is beleértve. 

5. sz. ábra: A kutatócsoport oktatói által tartott előadások területi eloszlása 1990 és 1993 

között (Forrás: saját készítés) 

 

 

Jelmagyarázat:  

Előadás:             4-5 alkalommal             3 alkalommal             2 alkalommal          1 alkalommal 
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kommunikációs csatornákon való terjedése, amelyre a kutatási eredmények alapján 

több alkalommal is sor került. Az előző megállapítások legfőbb magyarázata az, hogy 

a felkérők (Kaposvárt kivéve) minden esetben az adott megyeszékhelyeken működő 

megyei pedagógiai intézetek, közművelődési és humán közszolgálati irodák voltak. 

Érdekes egybeesés azonban, hogy a fentebb megnevezett megyeszékhelyek 

legtöbbjén pedagógusképző társintézmény is működött (és működik ma is), ami 

abból a szempontból figyelemre méltó, hogy az előadás felkérői – Kaposvár 

kivételével - mégsem ezen intézmények voltak. Ahogy korábban már említettem, a 

társintézmények képviselői - a kutatócsoport meghívása helyett - szívesebben 

látogattak el Sopronba, ahol „tájékozódó” szándékkal érdeklődtek az óvodai nevelés 

megújítására kidolgozott alternatíva iránt. Látogatásukat, feltételezhetően, nem az 

adaptáció szándéka, hanem az innovatív gyakorlat kidolgozásával és óvodai 

megvalósításának körülményeivel, folyamatával kapcsolatban szerzett közvetlen 

információk gyűjtése, majd azok tapasztalatainak hasznosítása motiválhatta; így a 

soproni innováció diffúziójában betöltött jelentőségük és közvetítő szerepük csak 

néhány esetben mutatható ki.111  

Az előadásokkal kapcsolatban az 1994-től 1996-ig tartó időszakra vonatkozó 

dokumentumokat, adatokat nem találtam, ami arra is utalhat, hogy ezek száma a fent 

jelzett időszakban már nem ért el olyan jelentős szintet, hogy az időpontok és 

helyszínek - a korábbihoz hasonló precizitással - tételesen feljegyzésre kerültek 

volna. Feltételezésemet alátámaszthatja a korábban már elemzett 1. számú diagram 

is, amelyen látható, hogy az 1992-es időszakban a Freinet-szellemű intenzív 

továbbképzések iránti érdeklődés jelentős mértékben megnőtt112, így valószínűleg 

ettől az időszaktól kezdve az óvodapedagógusok elsősorban ezen mélyebb, illetve 

részletesebb elméleti és gyakorlati ismereteket és tapasztalatokat nyújtó módját és 

közvetítő csatornáját választották az információszerzésnek.  

                                                           
111Az esztergomi és a győri tanítóképző egy-egy hallgatója szakdolgozati témájához kapcsolódóan 
tanulmányozta a soproni gyakorló óvoda Freinet-csoportját, akik közül az egyik személy (Zaveczné 
Komáromi Katalin) azóta is Freinet-pedagógusként dolgozik egy budapesti óvodában. 
112A vizsgált szövegekben az intenzív továbbképzés mint információforrás csak elenyésző számban, „A 
soproni képző tanfolyamai, képzései” című kategória elemeként jelent meg, mert a potenciális alkalmazók 
szinte kivétel nélkül már célzatosan, a Freinet-szellemű innovációval való megismerés szándékával 
érkeztek a tanfolyamra, azaz már ezt megelőzően, a fentebb részletezett tömegkommunikációs vagy 
nyilvános közvetítő csatornákon keresztül értesültek róla. Csak azon kevés pedagógus nevezte meg 
elsődleges információforrásnak az intenzív tanfolyamot, aki általános szakmai (tovább)képzés céljával 
érkezett Sopronba, és a képzés során hallott először a Freinet-szellemű óvodai életmódszervezésről. 
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A soproni óvóképző intenzív tanfolyamai – különösképp a Freinet-szellemű, 

interaktív és kooperatív hallgatói részvételre építő, önkifejezésre inspiráló, a 

tanulás non-formális és informális módozatait preferáló továbbképzések - a 

kommunikációs csatornák közül már inkább a csoportkommunikációs 

közvetítők közé sorolható és azok sajátosságai mentén írhatók le. 113 

Hatásukban a formális jelleg mellett már az interperszonális jellegű közlések, az 

interakciók és a visszacsatolás is előtérbe kerülhetett. Az 5. sz. diagramon 

látható információforrások között, 18%-ban - vélhetően a fentebb említett 

előadásokon és intenzív továbbképzéseken szerzett élményekkel összefüggésben, 

és egy másik jelentős tényező, a regionális Freinet-szerveződések egyre gyarapodó 

számának114 hatásaképp - jelennek meg az óvodavezetők és pedagógus kollégák 

mint az interperszonális kommunikációs csatorna képviselői.115 Feltételezéseim 

szerint az előadásokról, tanfolyamokról hazatérve a résztvevők megosztották az 

óvodában dolgozó kollégáikkal a soproni innováció hírét és eredményeit, így az 

előadások és a továbbképzések szerepe az interperszonális kommunikációs 

csatornák közvetítő hatásának felerősítésében érhető tetten, amely az 

elköteleződést eredményező, egyéni döntési folyamatokra is hatást gyakorolt. 

(Ezen hatásról, illetve a tanfolyamoknak a döntésben betöltött szerepéről a VI.3.3.3. 

számú, A cselekvési változat kiválasztása: a döntés című alfejezetben szólok 

részletesebben.)  

A csoport és az interperszonális kommunikációs csatornák által közvetített 

diffúziós hatás érvényesülésének kutatásához érdemesnek tartottam megvizsgálni 

az intenzív tanfolyamok résztvevőivel kapcsolatos adatokat, például a földrajzi 

vagy a településtípusonkénti megoszlást. Elsőként a résztvevők számának megyék 

szerinti eloszlását ábrázoltam a 8. számú diagramon: 

 

                                                           
113A dokumentumok tanúsága szerint a soproni továbbképzések sikerét és motiváló erejét kooperatív, 
interaktív jellege, az önkifejezést elősegítő légköre, az elméleti megalapozottság és a gyakorlati 
megvalósulás összhangja teremtette meg, amelynek során – több esetben - már ott a helyszínen 
megfogalmazódott a résztvevőkben az elköteleződés és a döntés. (Vö. VI.3.3.4. alfejezet, a döntés.) 
1141991.03.22-23-án Budapesten, a Zalai úti óvodában Horváth H. Attila és Galambos Rita 
közreműködésével kezdődött meg a Freinet-szellemiségben dolgozó óvodapedagógusok lokális szakmai 
együttműködését, kapcsolattartását szolgáló regionális központok kialakítása. Az egyeztetésen 40 fő vett 
részt. (Forrás: www.freinet.hu, Letölt.: 2012.11.11.) 
115A fentebb említett régiók megalakulása és az interperszonális csatornáknak ebben a folyamatban betöltött 
közvetítő szerepe már az innovációs hálózat kialakulásához vezet el. (Lásd részletesebben a VI.3.4. 
alfejezetben.) 
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Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az észak-

dunántúli régióban, a mai Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Pest megye 

területén, illetve a közép-dunántúli régióban, Veszprém és Zala megye területein, 

valamint Északkelet-Magyarországon Borsod-Abaúj-Zemplénben és Hajdú-

Biharban élő és dolgozó óvodapedagógusok körében volt a legmagasabb a Freinet-

szellemű tanfolyam iránti érdeklődés és részvétel. A csoport és az 

interperszonális kommunikációs csatornák diffúzióra gyakorolt hatása tehát 

ezen régiókban lehetett a legintenzívebb.116 Érdekességként megállapítható, 

hogy az előzőekben, az előadásokkal kapcsolatos innovációs aktivitás leginkább a 

közép-dunántúli régióban (Veszprém, Fejér megye) volt jellemzőbb, az intenzív 

tanfolyamok jelentkezői között azonban Fejér megyei óvodapedagógus egyáltalán 

nem található, Veszprém megye is csak az észak-dunántúli régiót követően a 4. 

legmagasabb eredménnyel szerepel a tanfolyamok iránt mutatott aktivitásban.  

A részvételi aktivitás mértéke vélekedéseim szerint összefüggésbe hozható a 

földrajzi távolsággal is, amely egy lehetséges magyarázattal szolgálhat a dél-

                                                           
116Ezen adatokat a későbbiekben összevetem a biztos adaptálók területi megoszlásával, azaz hogy a 
tanfolyam mennyire befolyásolhatta az adaptációs döntést. Arra vonatkozó részletes és teljes körű 
adatokkal azonban nem rendelkezem, hogy a tanfolyamok résztvevői hazatérve a saját interperszonális 
kommunikációs csatornáikon kinek adták tovább az innovációval kapcsolatos információkat. 
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8. sz. diagram: Az 1990 és 1996 között megszervezett intenzív 
tanfolyamok résztvevőinek megyénkénti megoszlása

(N=158)
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dunántúli, alföldi és tiszántúli jelentkezések esetében tapasztalható alacsonyabb 

értékekre, azonban nem indokolja a közelebbi megyékből (pl. Vas, Fejér) való 

távolmaradást, illetve a Soprontól távol fekvő Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-

Bihar megyei résztvevők jelentős számát (össz. 24 fő). Ezen magasabb értéket 

feltételezéseim alapján és a későbbiekben - az adaptációs döntésekkel kapcsolatban 

- vizsgált dokumentumok tanúsága szerint egyrészt az 1991-ben Miskolcon, a 

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület által megrendezett Alternatív óvodapedagógiai 

törekvések Magyarországon című konferencia is eredményezhette. Ezen 

alkalommal olyan jeles és elismert személyiségek között, mint Gáspár László, 

Vekerdy Tamás, a soproni kutatócsoport két oktatójának bemutatkozó előadásait 

megelőzően, Horváth H. Attila, a Freinet-pedagógia hazai kibontakoztatásának egyik 

legjelesebb képviselője is méltatta ezen reformpedagógiai gyökerű irányzatot, majd 

zárszavában népszerűsítette a soproni kezdeményezést. Az esemény rangja és az ott 

megjelent elismert neveléstudósok, pszichológusok és kutatók véleményvezető 

szerepe vélekedésem szerint jelentősen hozzájárulhatott a soproni innováció 

ismertségének kiszélesedéséhez és az említett megyében - a több száz kilométeres 

távolság ellenére is – a Freinet-szellemű továbbképzések iránti érdeklődéshez.117 A 

fenti eredmények – a miskolci konferencia hatásán kívül - utalhatnak egyéb, más 

közvetítő alkalommal (pl. 1990-es pécsi nyári szabadegyetemen) elhangzott 

információk befolyására is, vagy feltételezhetnek egy fokozottabb innovációs 

aktivitást, illetve fogékonyságot is ezen régióból118, valamint jelezhetik az ún. 

homofil hálózatban (azaz az óvodapedagógusok között) terjedő interperszonális 

csatornák közvetítő szerepét is.  

Rogers elmélete szerint az innováció terjedésében szerepet játszó 

interperszonális kommunikációs csatornák különféle hálózatokat hoznak létre, 

amelyek a formális jellegű, központi közvetítők kezdeti szerepét átvéve, a diffúzió 

későbbi szakaszában a terjedési folyamat alapjául szolgálhatnak, jellemzőik pedig 

                                                           
117A tanfolyamokkal kapcsolatban megvizsgáltam a résztvevők településtípusonkénti megoszlását is, 
amelynek tekintetében azonban jelentős különbségeket nem találtam, azaz megközelítőleg egyenlő 
arányban vettek részt az intenzív tanfolyamokon a kisebb településről (45 fő), a városokból (60 fő), illetve 
a megyeszékhelyekről (53 fő) érkezők. Így az innováció diffúziója – ebben a tekintetben – azonos 
esélyekkel valósulhatott meg a különböző településtípusokon.  
118Ezt alátámaszthatja az a tény, hogy a Borsoddal és Hajdú-Biharral szomszédos megyékből - Heves, Jász-
Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg - a vizsgált időszak egészében, 5 év alatt mindössze 2 fő 
tanfolyami résztvevőt sikerült azonosítani. 
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befolyásolhatják a diffúzió folyamatát (Dessewffy és Galácz, 2003). Ezen hálózatban 

helyet foglaló egyén adaptációs hajlandósága pedig a kohézió mértékétől függ, 

vagyis attól, hogy mennyire homofil - azaz például társadalmi, szakmai státusz, 

iskolai végzettség szerint vagy attitűdök alapján mennyire hasonló – az adott 

közösség, hálózat.119 (A témával foglalkozók szerint a társadalom tagjai sokkal 

gyakrabban érintkeznek magukhoz hasonlóakkal, és ezen kommunikációs 

viszonyokban a megértés és a hatékony információátadás esélye nagyobb.) A 

diffúzió folyamatát tehát ilyen módon segítheti a homofil kommunikáció, amely 

jelentős befolyással bír az adaptációs döntések vonatkozásában. 

A fenti elméleti vonatkozások alapján ilyen jellegű homofil hálózatként 

értelmezhető a tiszántúli Freinet-regionális központ, amelyben 

véleményvezető személyekként azonosíthatók a Hajdú-Bihar megyei Polgár 

településen dolgozó Icsu Ferencné és Barabás Ernőné, akik már az 1990-es évtől 

kezdődően nagyfokú érdeklődést mutattak a Freinet-pedagógia iránt, majd az 

innováció kibontakozásának kezdeti szakaszában, az 1990-91-es esztendőben 

vettek részt a soproni képzésen, illetve 1991 márciusától – Horváth H. Attila és 

Galambos Rita és a budapesti freinet-s óvodapedagógusok közreműködésével - 

regionális központot kezdtek szervezni a Tiszántúlon. Kiemelkedő innovációs 

fogékonyságukat és aktivitásukat jelzi, hogy egy évvel később, 1992-ben már a 

nemzetközi Freinet-mozgalom franciaországi találkozóján (RIDEF), Poitiers-

ben a „Természet hangjai” címmel német és francia nyelven műhelyvezetésre 

vállalkoztak. Hazatérve, ugyanezen évben, majd 1993-ban és 1994-ben is Polgáron 

regionális Freinet-találkozót szerveztek, majd 1995-ben Tiszaújvárosban 70 fő 

részvételével országos találkozóra is sor került.120 Icsu Ferencné később, 2000-től a 

Magyarországi Freinet Egyesület megalapítója és elnöke is lett. A fent említett 

személyek tehát korai adaptálóként és az előző tényekkel alátámasztható 

innovációs fogékonyságukkal és aktivitásukkal – a homofil hálózatban döntő 

                                                           
119Az innovációnak a homofil diffúziós hálózatok közötti terjedését megelőzően az innovátorokhoz kötődő 
heterofil társadalmi kapcsolati hálózat működése meghatározóbb. Ennek során az újítók szélesebb körű, 
több, eltérő jellemzőkkel bíró társadalmi csoporttal és rajtuk keresztül több diffúziós hálózattal is rendszeres 
kapcsolatot tarthatnak fenn. Esetünkben az előzőekben jellemzett heterofil hálózat tagjai lehetnek a megyei 
pedagógiai intézetek, a pedagógusképző társintézmények, szakmai szolgáltatók, szervezetek, illetve az 
innováció kibontakozásakor már Freinet-szellemű kezdeményezéssel próbálkozó óvodák (Budapest, Zalai 
úti, ill. Logodi utcai). 
120Az adatok forrása az Icsu Ferencnével készült interjú, illetve a www.freinet.hu weboldalon szereplő 
információk. 
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szerepet játszó interperszonális csatornákon keresztül - jelentős befolyással 

bírtak a lokális, majd később a tágabb környezetükre is, illetve a későbbi 

adaptálókra.  

A kommunikációs csatornák hatásával kapcsolatban összegzésképp 

elmondható, hogy a rogersi diffúzióelméletben foglaltakkal azonos módon, a 

soproni kezdeményezés terjedésével kapcsolatosan feltárt formális, 

tömegkommunikációs, illetve nyilvános, írott csatornák döntően az innováció 

kibontakozásának kezdeti időszakában - esetünkben 1990 és 1992 között - 

játszottak meghatározó szerepet. Jelentőségük elsősorban az innováció 

ismertségének gyors és széleskörű terjesztésében volt tetten érhető. A nyilvános, 

szóbeli kommunikáció az előzőeknél kissé hosszabb ideig, és az innovátorok 

személyes jelenlétéből fakadó befolyás miatt, nagyobb intenzitással fejtette ki 

hatását. Az interperszonális, illetve azon sajátosságokat mutató csatornák 

jelentősége – a diffúzióelméletben foglaltakkal összhangban – később, 1992-től 

kezdődően, a Freinet-szellemű intenzív tanfolyamokkal és a regionális Freinet-

szervezetek, központok megalakulásával összefüggésben erősödött meg, és az 

egyéni adaptációs döntésekre gyakorolt jelentős hatást. A terjedés földrajzi 

eloszlására vonatkozóan a kommunikációs csatornák közvetítő szerepe leginkább a 

mai Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Pest és Veszprém megye területén, 

illetve az észak-magyarországi, borsodi régióban jelentkezett. 

  

VI.3.3. A diffúzió mint döntéshozatali folyamat 

 

VI.3.3.1. A döntési folyamat szakirodalmi-elméleti háttere és kapcsolódása a soproni 

kutatócsoport innovációjához 

 

Minden emberi döntés valamely alternatíva közötti választást jelent, amely a 

jelenben kifejeződő jövőorientált irányultsággal rendelkezik, és amelynek 

következménye és eredménye a cselekvés vagy a nem cselekvés. Tünete a probléma, 

amelynek eredete a célok és az adottságok között fennálló ellentmondás, főbb 

jellemzői a külső és belső környezeti, illetve az objektív és szubjektív feltételek, 

körülmények általi befolyásoltság, az akarathangsúlyozottság és a tudatosság. A 

fentebb említett alternatívák közötti választás esetenként egyszerű, máskor viszont 
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- ha ellentétes célokról, több döntéshozóról, jelentős bizonytalanságról van szó - a 

döntés rendkívül bonyolulttá is válhat. Döntési helyzetnek azon állapotot nevezi a 

szakirodalom, amelyben a döntéshozó legalább két cselekvési változat közötti 

választás problémájával áll szemben. Ennek során a döntéshozatalt több tényező 

összessége alakítja. A döntéshozók általánosságban és optimális esetben 

racionálisan mérlegelnek, legtöbb esetben azonban csak korlátozott racionalitásról 

beszélhetünk, azaz az elhatározásokat sokszor szubjektív tényezők is 

befolyásolhatják, mert a döntések kidolgozása során az egyének gyakran 

alkalmaznak intuitív megközelítést, azaz becsléseikre, megérzéseikre alapozva 

hoznak döntéseket, amelyeket implicit és tudattalan módon attitűdjeik, meglévő 

nézeteik, korábbi tapasztalataik is befolyásolhatnak (Papp, 1999; Zoltayné, 2002). 

A témával foglalkozó szakirodalom szerint a döntési problémák alapelemei: 

a döntéshozó személye, a cselekvési változat, a külső körülmények, a döntési 

kritérium és a cselekvési változat eredménye. A döntési probléma első eleme a 

döntéshozó, az a személy (esetleg csoport), aki a cselekvési változatok közül választ. 

Döntését elsősorban azon célok elérése motiválja, amelyeket - az adottságokkal 

fennálló ellentmondásos viszony feloldása érdekében - el akar érni. A cselekvési 

változatoknak különböző következményeik vannak, amelyekre hatással vannak a 

döntéshozó által nem vagy csak részlegesen ismert, illetve általa nem befolyásolható 

külső körülmények. A külső körülmények megállapítása (vagy előre jelzése), illetve 

azok valószínűségeire vonatkozó becslések a döntési probléma fontos elemeiként 

értékelődhetnek. A döntést alapvetően meghatározza a döntési kritérium, amely 

olyan képlet, előírás, szabály, amelynek alapján a cselekvési változatok közül a 

döntéshozó kiválasztja a megfelelőt. A cselekvési változatok és a külső körülmények 

együttesen határozzák meg a cselekvési változat eredményét (Papp, 1999). 

A döntési folyamat a következő lépésekből áll: 

 a probléma felismerése és megismerése, 

 a források és korlátok meghatározása, 

 cselekvési változatok keresése, 

 a cselekvési változatok értékelése és a megfelelő kiválasztása, 

 a döntés végrehajtása, 

 a végrehajtási folyamat ellenőrzése 
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Az innovációelmélet a döntésekkel kapcsolatban leginkább az adaptációs döntés 

jelentőségét emeli ki, és annak szakaszait, illetve jellegét vizsgálja. Ezen szakaszok a 

fentebb leírt általános döntéselméleti lépésekkel összevetve, tartalmilag 

nagymértékben azonos kategóriákat foglalnak magukban (ismeretek, meggyőződés, 

döntés - elfogadás vagy elutasítás –, végrehajtás, megerősítés, vö. alább, 6. sz. ábra). 

Ezen felfogás értelmében az innovációk terjedése egy olyan döntéshozási folyamat, 

amelyben a potenciális alkalmazó a kezdeti, az újítást érintő információkkal való 

találkozás után alakítja ki alapvető vélekedéseit és megközelítését, ami végül az 

innováció alkalmazásának elfogadásához vagy elvetéséhez vezet.121 (Rogers, 1983).  

 

 

 

Ennek értelmében a jelen disszertációban elemzett innovációval – azaz a soproni 

Freinet-szellemű óvodai életmódszervezés kibontakozásával és elterjedésével – 

kapcsolatban is ezen aspektus (azaz az adaptáció) vonatkozásában érdemes feltárni 

a diffúzióban szerepet játszó döntési folyamat sajátosságait, az V.3.2. alfejezetben  

vázolt tartalomelemzés módszerével. Az elemzéshez a kutatás során rendelkezésre 

álló dokumentumok közül a 2. és 4. sz. táblázatban feltüntetett 31 db szak- és 

                                                           
121Amennyiben az innováció bevezetése autokratikus döntés eredménye, előfordul, hogy elfogadása 
lassúbb lesz, vagy egyáltalán nem történik meg (Dessewffy és Galácz, 2003). Az innováció pedagógiai 
megközelítésében ezt a folyamatot, felülről indukált jellegére és központi „vezéreltségére” való tekintettel, 
reformnak nevezik (Dobos, 2002). 

6. sz. ábra: Az adaptációs döntés folyamatának fázisai Rogers elméletében 
Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations (Letölt.: 2013. 05.30.) 
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záródolgozatot, 36 db archív levelet és 35 db - a jelenben, kutatási céllal keletkezett 

– esszé jellegű beszámolót használtam fel. 

A döntési folyamat fentebb leírt - jellemzően szervezetelméleti – 

megközelítése miatt a fogalmak alkalmazhatóságával kapcsolatban a jelen értekezés 

neveléstudományi irányultsága miatt az alábbiakban szükségesnek véltem néhány 

pontosítást tenni. Az innováció pedagógiai típusát vizsgáló munkám elkövetkező 

részében a döntési folyamatban szerepet játszó „forrásokat” nem anyagi vagy 

eszközjellegű erőforrások tekintetében kívánom vizsgálni, hanem a döntést 

befolyásoló információforrásokra koncentrálok.122 Cselekvési változatoknak azon – 

a VI.2.2.4. alfejezetben már bemutatott - óvodai alternatív programokat, 

életmódszervezéseket tekintem, amelyek a soproni Freinet-szellemű innováció 

mellett választási alternatívát kínáltak az óvodai élet megújítását kívánó 

pedagógusoknak. A döntést, a vizsgált esettel összefüggésben a Freinet-pedagógia 

óvodai, gyakorlati adaptációja melletti elköteleződéssel vélem azonosíthatónak. A 

döntés végrehajtásának elemzésekor az előbb említett adaptáció bevezetésének 

első lépéseit és a kipróbálással kapcsolatos kezdeti tapasztalatait vizsgálom, végül a 

„végrehajtási folyamat ellenőrzése” során – a soproni innováció pedagógiai jellege 

miatt – célszerűbbnek és lényegesebbnek tartom feltárni a döntés értékelését és a 

reflexiókat.   

A soproni kutatócsoport innovációja - az előző alfejezetben bemutatott idő 

alatt és kommunikációs csatornák révén - néhány hónap alatt nagyfokú ismertségre 

tett szert. Az innováció elterjedésében, a Freinet-pedagógia óvodai alkalmazásában 

azonban nem a tömeges meggyőzés volt a cél, hanem az egyes pedagógusokban 

létrejövő adaptációs döntési folyamat, amely a fennálló (döntési) helyzet és külső 

hatások kontextusában értelmezhető. A kutatásba bevont pedagógusok esetében a 

döntési helyzetet a VI.2.2.3. alfejezetben már részletezett innovációs igény 

indukálta, és serkentőleg hatott rá az egyedi megoldásokat mint innovációt 

támogató oktatáspolitikai közeg123, valamint a kibontakozó alternatív pedagógiai 

mozgalom. A döntés terminusának előzőleg meghatározott értelmezését tekintve 

                                                           
122Előzetes kutatásaim, tájékozódásaim során megállapíthatóvá vált, hogy a soproni innováció esetében az 
anyagi természetű vagy eszközjellegű források megléte vagy hiánya nem volt döntő jelentőségű, mert az 
innováció inkább szemléletváltást és az ahhoz szükséges elméleti illetve gyakorlati tudás meglétét kívánta 
meg a potenciális alkalmazóktól. 
123Az 1985-ös oktatási törvény ide vonatkozó megengedő rendelkezései. 
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tehát az óvodapedagógusok számára az innovációs igényük kielégítésére választási 

lehetőségek nyíltak meg az óvodai élet megújítását kínáló jövőorientáltságú 

alternatívák megjelenésével. Döntésük következménye pedig a cselekvés, azaz az 

innováció adaptációjának elindítása vagy a nem cselekvés, azaz az innováció 

elvetése lehetett. 

 

VI.3.3.2. A döntési probléma meghatározása, és a cselekvési változatok keresése 

 

A döntési folyamatnak az alfejezet bevezetőjében megnevezett elemeit és tényezőit 

tekintve esetünkben a döntés tüneteként definiálható probléma az 

óvodapedagógusok elégedetlensége volt a vizsgált korszakot jellemző, központilag 

szabályozott, a gyermekek életkori, fejlődési sajátosságait figyelmen kívül hagyó 

óvodai neveléssel szemben. A probléma eredeteként pedig a pedagógusok által 

megfogalmazott gyermekközpontú pedagógiai nézetek, attitűdök, nevelési célok és 

sajátosságok és a tőlük központilag elvárt nevelési gyakorlat között fennálló 

ellentmondás nevezhető meg. Döntésük motivációját tehát alapvetően egy belső 

konfliktushelyzet feloldása motiválta. Az előzőekben említett két tényezőről 

(probléma és fennálló ellentmondás) a disszertáció VI.2.2.3. alfejezetében az 

innovációs igény és fogékonyság kapcsán már szóltam, így a jelen alfejezetben újfent 

ezen vonatkozásokat nem ismétlem. Helyette a döntési folyamat további 

alkotóelemeit, a cselekvési változatok keresését, azok értékelését, a megfelelő 

kiválasztását (a döntést), a döntés végrehajtását, majd a végrehajtási folyamat 

értékelését tárom fel, továbbra is a hogyan? és miért? kérdések mentén a Freinet-

pedagógia iránti elköteleződésnek - a soproni innovációval kapcsolatos 

vonatkozások - tekintetében. (A tartalomelemzés során alkalmazott 

kategóriarendszert, a számszerű eredményeket és a pontos százalékos arányokat a 

16. számú mellékletben tüntettem fel.) 

A cselekvési változatok keresésében az óvodapedagógusok részéről 

leginkább az 1980-as évek utolsó harmadától kibontakozó óvodai alternatív 

életmódszervezések sajátosságainak megismerésére, az azonosságok és 

különbözőségek felfedezésére irányuló törekvések voltak tetten érhetők (a 

szövegek 55%-ában), amelyek színterei az országszerte több helyen és formában 

szervezett tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák, nyári egyetemek voltak, 
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információközvetítő csatornákként pedig a különböző kiadványok és a pedagógiai 

sajtó szolgáltak. A soproni innovációval mint egy lehetséges alternatívával 

ismerkedő óvodapedagógusok vallomásainak több mint feléből (61%) 

körvonalazódott, hogy a hosszú évtizedek óta tartó egységes és kötelező, didaktikus 

jellegű nevelési-oktatási rendszer fellazulását követően innovatív fogékonyságukkal 

és igényükkel összhangban találkoztak a szabadon választható óvodai alternatív 

életmódszervezések sokaságával: „Elérkezett az idő, amikor végre más pedagógiai 

irányzatok is szabad teret kaphattak. Egyszerre számtalan új alternatíva tárult elém” 

(SZ15, 2. o.), „Több alternatív program leírása is a kezembe került” (SZ22, 1. o.), 

„Főiskolai tanulmányaim során kerültem kapcsolatba a különböző alternatív 

programokkal” (SZ31, 1. o.). 

 Az innovatív szándék mellett azonban a szemléletváltásra való felkészültség 

hiánya is megjelent az írások közel 35%-ában, ami egyben a pedagógusok 

döntéseinek korlátozott racionalitását is jelzi, hiszen az új alternatívákkal 

kapcsolatban nem rendelkeztek olyan neveléselméleti és gyakorlati pedagógiai 

ismeretekkel, amelyek birtokában ésszerű érveken nyugvó módon tudtak volna 

dönteni: „Szinte vadásztam az új módszerekről szóló írásokat. Minél többet olvastam, 

annál több lett bennem a kétely. Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó? A Waldorf? A 

Rogers? Az óvoda-iskola? A Porkolábné-féle módszer? Vagy a Freinet-módszer?” 

(SZ10, 1. o.). A korlátozott racionalitás meglétét jelzi a cselekvési változatok 

keresése során jelentkező érzelmi kettősség is: „…amikor megismertem a Freinet-

szellemű pedagógiát, első nekifutásra azt éreztem, ez az, megtaláltam az igazit! De 

bizonytalanság érzetem is volt. Elég, ha csak úgy tanulja meg a körülötte lévő világot, 

ahogy megtanult járni és beszélni?” (SZ15, 2. o.), „A soproni főiskolára járó 

kolléganőnktől hallottunk először Freinet-ről.  Hozott egy szöveggyűjteményt, amit 

átolvastam. Tetszett ugyan, de sok megválaszolatlan kérdés maradt bennem” (SZ18, 

5. o.), „Kolléganőm ”tolmácsolásában” ismertem meg Freinet pedagógiáját. […] Furcsa 

és érdekes volt, nem olyan, amilyet megszoktunk” (SZ27, 2. o.). A vizsgált korszak és 

az azt megelőző időszak óvodai tartalmi szabályzói (1971-es és 1989-es ONP) 

központilag előírt módon, teljesítményközpontú elvárások mentén fogalmazták 

meg a pedagógiai munka jellegét, szellemiségét, amellyel szemben a kibontakozó 

alternatívák – központi szintű tartalmi iránymutatás nélkül – más módon 

fogalmazták meg elképzeléseiket az óvodai életről. A nevelési célok és értékek 
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pluralizálódását, a gyermekközpontúságot, a fejlődésen alapuló, egyéni 

sajátosságokra építő tapasztalatszerzést hangsúlyozták. Az óvodapedagógusok 

ésszerű érveken nyugvó döntéseit az elméleti felkészültség hiánya mellett az elvárt 

és hosszú ideig megszokott nevelési gyakorlat valamint az új alternatívákban 

megfogalmazott - gyermek- és pedagógusközpontú, ám mégis „idegen” - 

szemléletmód között fennálló ellentmondásból eredő érzelmi bipolaritás is 

befolyásolta. (A vizsgált dokumentumok 15%-ában jelentek meg.) Például: „Nekünk, 

régi óvónőknek, akik az államilag előírt „Nevelőmunka az óvodában” című 

kézikönyvön nőttünk fel, kezdetben nagyon furcsa volt az önállóság. Fokozatosan 

kellett ráhangolódni a kötelező foglalkozások után a kötetlen, szabadabb 

ismeretnyújtásra” (ÚL2), „1974-ben szereztem a diplomámat Sopronban, és a kötelező 

foglalkozások rendszerében kezdtem a pályámat. 20 év alatt annyira megszokottá 

váltak a kötelező foglalkozások, hogy nem volt könnyű elfogadni, hogy kötetlen 

módszerekkel is eleget lehet tenni valamennyi nevelési feladatnak. Ezt meg kellett 

tapasztalni” (ÚL10). 

 

VI.3.3.3. A cselekvési változatok értékelése és a döntési kritériumok 

 

Az óvodapedagógusok szakmai-módszertani információ- és tapasztalatszerző 

útkeresése során a különböző alternatívák, azaz cselekvési változatok értékelése 

jelentette a mérlegelés egyik döntő mozzanatát, amellyel a pedagógusok közelebb 

juthattak innovatív szándékuk valóra váltásához. A vizsgált időszakban a pedagógiai 

pluralizmus bizonyítékaként kibontakozó alternatív óvodai életmódszervezések - a 

VI.2.2.4. alfejezetben kifejtett módon és tekintetben - az alapvető céljaikban és 

törekvéseikben megmutatkozó azonosságaik124 mellett - létjogosultságuk és 

fennmaradásuk érdekében - a másoktól való különbözőségeik hangsúlyozását is 

fontosnak tartották. A kínálkozó alternatívák mint lehetséges cselekvési változatok 

szemrevételezése során az óvodapedagógusok – az írások 21%-ában - a 

különbözőségeket mint egyedi sajátosságokat keresték és értékelték. Ebben a 

mérlegelési folyamatban az ítéletalkotást (döntést) előrevivő szelekció is 

                                                           
124Pl. személy- és gyermekközpontúság, egyéni bánásmód, életkori sajátosságokon alapuló szabad 
tevékenységválasztás, passzív, befogadó jellegű tanulási folyamatok helyett a tudás aktív, konstruktív 
létrehozása stb. 
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megfigyelhető volt, amely az innováció terjedésében alapvető jelentőséggel bírt. A 

vizsgált esetben említhető pedagógusok ilyen módon fordultak el a számukra nem 

befogadható alternatíváktól, illetve fordultak oda még határozottabban valamely 

más elképzelés felé: „Nagyon sok igazság, érték fűződik például a Montessori- vagy a 

Waldorf-pedagógiákhoz. Ám mégis találhatók benne olyan elemek, amelyek nem 

szolgálják eléggé az önmegvalósítást, nem elégítik ki a gyermekek szabadságvágyát. 

Ezzel ellentétben a Freinet-pedagógia magában foglalja az előbb hiányosságként 

említett értékeket, és a szabadság által felértékelődik a pedagógus munkája. Freinet 

pedagógiáját ez teszi mássá, varázslatosabbá” (SZ28, 34-35. o.), „Általam nagyra 

becsült emberektől is hallottam elutasító ítéletet a reformpedagógiai irányzatokról, 

mondván, hogy azok ott és akkor, ahol megszülettek kiválóak voltak, de nem 

ültethetők át más történelmi viszonyokba. Szerintem viszont Freinet pedagógiája 

olyan nyitott és mobil, hogy szellemisége semmit sem sérül a hazai megvalósításakor. 

Freinet pedagógiája nemcsak megengedi, hanem meg is követeli a másságot. Ezért 

képes nemzetközi lenni” (SZ23, 35. o.).  

A rendelkezésre álló dokumentumok szinte mindegyikében (90%) a döntési 

folyamat meghatározó elemeként, a cselekvési változatok értékelésében és 

szelekciójában hangsúlyos szerepet kapott a potenciális alkalmazók korábbi 

nézeteivel, fennálló szükségleteivel és értékrendjükkel való azonosság mint döntési 

kritérium, amely már korábban, az innovációs igény és fogékonyság 

vonatkozásában a kompatibilitást vizsgáló fejezetben (VI.2.2.) is említésre került. 

Jelen alfejezetben a fentieket mint döntési kritériumokat kívánom vizsgálni abban a 

tekintetben, hogy a kínálkozó alternatívák közötti mérlegelés és értékelés során 

milyen módon játszottak szerepet a korábbi pedagógiai nézetek és értékek a 

Freinet-szellemiség melletti elköteleződésben. 

Az innovációra fogékony óvodapedagógusok írásaiból kiderült, hogy az 

alternatív pedagógiák és programok útvesztőjében megalapozott elméleti tudás, 

felkészültség hiányában többnyire szubjektív módon, korlátozott racionalitással 

próbáltak eligazodni. Ezért a különböző óvodai életmódszervezések közül azzal 

tudtak azonosulni (62%), amelyikkel több alkalommal és közvetlen 

tapasztalatszerzés útján is lehetőségük nyílt az elméleti és gyakorlati 

vonatkozások tekintetében ismerkedni (vö. VI.3.2.2. alfejezet, az 

interperszonális kommunikációs csatornák és az intenzív tanfolyamok hatása), 
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valamint az általuk megfogalmazott elvárásoknak megfelelt, pedagógiai 

nézeteikkel, élettapasztalatukkal leginkább összhangban volt. Erre a vizsgált 

szövegek 90%-ában találtam utalást: „Közel áll egyéniségemhez, személyiségemhez. 

Freinet pedagógiája lehetőséget ad arra, hogy önmagam lehessek, a gyerekek pedig 

saját tempójukban maguk fedezzék fel a természet és az élet rejtelmeit” (SZ31, 1. o.), 

„Közelinek éreztem elképzeléseimhez a Freinet-szellemiség gyermekközpontúságát, a 

munkálkodás elsődlegességét, a gyermeki egyéniség és szabadság tiszteletét” (SZ14, 

1. o.), „Számomra az derült ki, hogy a Freinet-pedagógia óvónőnek és gyermeknek 

akkora szabadságot biztosít, amely ötletgazdag, élménydús, színes és gyermekközeli 

óvodai életet eredményezhet.” (SZ24, 3. o.) A fenti idézetekből körvonalazódó 

azonosulás érzése, a gyermeki és pedagógusi alkotó szabadság motívuma (az 

írások 80%-ában) mint meghatározó döntési kritérium értékelhető a Freinet-

pedagógia iránti elköteleződésben.   

A vizsgált írások többségében - 65%-ában - megfogalmazódtak az egykori 

gyermekkori emlékek, melyekben elsősorban a természettel való kapcsolat 

fontosságát emelték ki a pedagógusok. Ezen aspektus szintén mint döntési 

kritérium értékelhető: „Születésem óta falun élek egy zalai kisközségben: a szőlőhegy, 

a kiserdő, a legelő, a szántóföldek az életem részévé lettek. Elképzelhetetlennek tartom 

a fenti környezet nélküli életet” (SZ12, 1. o.), „Zirc mellett egy erdőkkel körülölelt kis 

faluban születtem. Kisgyermekként benne éltem a paraszti munka nehéz, de 

ugyanakkor szép hétköznapjaiban. Innen merítettem a természet szeretetét” (SZ16, 1. 

o.), „Gyermekkoromban a természet harmóniáját, annak testközeliségét éreztem 

magam körül” (SZ4, 2. o.). Freinet pedagógiája hasonló ihletésből született. A francia 

néptanító életrajzából tudható, hogy milyen meghatározó volt számára a 

gyermekkora, amelyet a természettel való közvetlen kapcsolatban töltött (Németh 

és Pukánszky, 1998). A dolgozatírók többsége - Freinet-re utalva - a természetet a 

tapasztalatszerzés tiszta forrásának tekintették, amely – véleményük szerint - a 

gyermekek számára az élet által megvalósuló tanulás gazdagságát jelentheti: „Mint 

leendő óvónő mindezek az élmények arra késztetnek, hogy a bennem meglévő 

szeretetet, csodálatot és féltést a természet iránt, átadjam a rám bízott gyerekeknek. 

Ezen célok megvalósításához segítséget kapok közvetve Freinet-től, akinek az 

alapelvei irányt adnak a számomra” (SZ9, 2. o.).  
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A további vizsgálódások és elemzések során feltárhatóvá váltak a 

gyermekközpontúsághoz kötődő pedagógiai nézetek is mint további döntési 

kritériumok, amelyekkel kapcsolatban a vizsgált írások közel 90%-ában a gyermeki 

személyiség tisztelete, elfogadása és kibontakoztatása fejeződik ki a Freinet-

pedagógiával rokonítható módon: „A legfontosabbnak azt tartottam, hogy mennyire 

gyermekközpontú egy irányzat. A Freinet-pedagógia középpontjában valóban a 

gyermek áll, aki magában hordozza a kibontakozás lehetőségét, és ehhez talál olyan 

légkört, ahol választ kap kérdéseire, bizalom és biztonság veszi körül” (SZ28, 3. o), „Így 

[a Freinet-pedagógia által] kaptam megerősítést arra, amit józan paraszti ésszel 

eddig is éreztem, hogy a szabad játék az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége, és a 

belülről fakadó kíváncsiságukra, aktivitásukra építve juttathatjuk el őket a környező 

világ tevékeny megismeréséhez”  (ÚL18).  

A vizsgált dokumentumok tanúsága szerint tehát a francia reformpedagógia 

szellemiségében és alapelveiben, valamint az óvodapedagógusok nézeteiben 

egyaránt jelen lévő gyermekközpontúság, természet- és életközeli tevékeny 

tapasztalatszerzés iránti igény, a gyermeki és pedagógusi személyiség szabad, 

alkotó kibontakoztatása olyan meghatározó döntési kritériumokként 

értelmezhetők, amelyek alapján az esettanulmányban vizsgált pedagógusok 

részéről az elköteleződés megtörtént. 

 

VI.3.3.4. A cselekvési változat kiválasztása: a döntés 

 

A döntési folyamat következő alkotóeleme a megfelelő cselekvési változat 

kiválasztása, azaz maga a döntés. Az adaptációs döntésekkel kapcsolatban Becker 

(1970) álláspontja szerint meghatározó jelentőségű az abban szerepet játszó 

információk forrása, illetve azok tartalmi relevanciája és hitelessége. 

Vélekedése szerint a döntést legoptimálisabb módon segítő tényezők a legeredetibb 

információforrások, amelyeknek esetünkben a soproni kutatócsoport és annak 

tevékenysége tekinthető. A fentiekkel összefüggésben és a kutatásaim szerint 

elmondható, hogy a vizsgált szövegek alapján a döntést leginkább befolyásoló és 

meghatározó eredeti információforrásnak egyrészt a kutatócsoport tagjai által 

vezetett intenzív tanfolyamok, továbbképzések, másrészt az Egy Freinet-

szellemű alternatív óvodai program című kiadványuk bizonyult. Előzőek szinte 
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kivétel nélkül minden szövegben megtalálhatók voltak, utóbbira az írások 

kétharmadában találtam utalást. A következőkben tehát ezen két információforrás 

hitelességét és tartalmi relevanciáját tárom fel az óvodapedagógusok szemszögéből. 

 A vizsgált dokumentumok alapján elmondható, hogy a soproni pedagógus-

továbbképzéseknek már a döntés első mozzanatában - a fentebb részletezett 

cselekvési változatok értékelésére való reflektálás során – jelentős szerepük volt.  

Vizsgálódásaim során körvonalazódott, hogy a soproni intenzív továbbképzések 

iránt mutatkozó nagyfokú érdeklődés oka és a siker titka egyrészt az alternativitás 

és a pedagógiai pluralizmus tudományelméletileg megalapozott előadásaiból, 

másrészt az óvodai megvalósulás élményeiből és közvetlenül hasznosítható 

tapasztalataiból fakadt. Az óvodapedagógusok írásainak több mint felében (53%) 

olvasható volt, hogy a képzések egyrészt megerősítést nyújtottak az alternatívák 

mérlegelési folyamatában, másrészt igazolták a cselekvési változatok 

értékelésének helyességét: „Voltam keresztény-szellemű tanfolyamon, fejlesztő-

pedagógiai továbbképzésen, és eljutottam Sopronba is az intenzív továbbképzésre. 

Zsuzsa és Irénke személyisége, nyitottsága, szakmai és emberi tudása megerősítő volt 

a számomra” (ÚL16), „Így kaptam megerősítést arra, amit józan paraszti ésszel eddig 

is éreztem, hogy a szabad játék az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége, és a belülről 

fakadó kíváncsiságukra, aktivitásukra építve juttathatjuk el őket a környező világ 

tevékeny megismeréséhez”  (ÚL18), „Amit eddig falusi élményvilágomból fakadóan 

csak „becsempészve” tudtam csinálni a gyerekekkel, az most legitimitást kapott” 

(ÚL15). 

Az óvodapedagógusok a továbbiakban a soproni képzések jelentőségével 

kapcsolatban azon jellemzőket emelték ki, amelyeket egyben a Freinet-

pedagógia lényegi sajátosságaiként is értékeltek (pl. természetközelség, 

közvetlen tapasztalatszerzés, életközelség, alkotó szabadság, a közösség 

szinergiája), tehát a vizsgált írások 90%-ának tanúsága szerint a képzések 

hangulata, légköre a közvetíteni kívánt szellemiségben szerveződött. Ennek 

hatására fogalmazódott meg bennük (90%) a tanfolyamok jellegével és az 

innovátorokkal kapcsolatban a hitelesség, a kongruencia érzésének 

megtapasztalása: „Nem előadásokat ültünk végig, hanem megéltük a Freinet-

pedagógia szellemiségét” (ÚL23), „[…] nem csak az ismeretanyag volt a lényeg, hanem 

az emberek, akik elmondták, és az egész továbbképzés szellemisége. Más 
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megvilágításba kerültek a dolgok” (ÚL3). Az óvodapedagógusok a tartalmi 

relevancia és hitelesség egyik meghatározó elemeként – közel 60%-ban - a 

szabadságélményt említették. Vallomásaik szerint a soproni képzések alkalmával 

ismerték meg és élték át először, hogy pontosan mit is jelent a módszertani 

szabadság, amelyet a törvényi és tartalmi szabályozás (1985-ös oktatási törvény, 

1989-es ONP) számukra lehetővé tett: „Minden a módszertani szabadságról szólt: az 

óvodai élet, az előadások, a kirándulások, az összejövetelek sokféle formája” (ÚL22),  

„Sopronban olyan légkör és olyan szabadságélmény fogadott bennünket, hogy még 

jobban elmélyítette bennem, hogy ez az a pedagógia, ami nekem való” (ÚL21),  „A 

módszertani szabadság fogalmával a soproni főiskolán találkoztam először. […] Itt 

tapasztaltam meg a másság elfogadását, hogy nem mindenki ugyanazon az úton jut 

el a célhoz” (ÚL24). 

A vallomások tanúsága szerint (48%-ban) a soproni továbbképzéseket az 

egymástól való tanulás kooperatív, interaktív szellemisége jellemezte, amelyben a 

tartalmi relevanciát és hitelességet az elméleti megalapozottság és a 

gyakorlati megvalósulás összhangja teremtette meg. Ezek a tényezők 

nagymértékben hozzájárultak az egyéni döntésekhez: „Ezek az összejövetelek más 

hangulatban zajlottak, mint a hagyományos továbbképzések. Emberközpontúan, 

egymást játékosan megismerve indultak. Egymástól tanulva, tapasztalva, a 

problémákat megvitatva, alkotóan, kreatívan tevékenykedve. Megfogalmazódott 

bennem: Én Freinet szellemében dolgozó óvónő szeretnék lenni!” (SZ22, 2. o.), „A 

soproni intenzív továbbképzésen a sok jó előadás, a videofilmek, az estébe nyúló 

beszélgetések, a freinet-s hangulatú kirándulások, a két óvónő minden részletre 

kiterjedő elbeszélése, a bemutatott munkakártyák, a hospitálás az óvodában: mind 

hozzásegítettek ahhoz, hogy a gondolattöredékeink rendszerré válhattak. Most már 

nyugodt szívvel indíthatjuk be óvodánkban a Freinet-szellemű csoport mindennapi 

életét” (SZ2, 68. o.). 

Az óvodapedagógusok írásai alapján az együttműködés, az interaktivitás, a 

kötetlenség és a szabad tevékenységválasztás alkotó légkörében alkalom nyílt 

egymástól is tanulni, amelyre a vizsgált szövegek kétharmadában (67%) találtam 

utalást. Az ország minden részéről különböző elvárásokkal, pedagógia nézetekkel, 

eltérő szakmai tájékozottsággal, mégis az újdonság iránti nyitottsággal és befogadó 

szemlélettel érkező kollégák hamar összekovácsolódtak a közös élmények hatására, 
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így a tartalmi relevancia további elemeként értékelődött a Freinet-pedagógia 

sajátos, szinergikus hatást teremő, közösségi jellege (67%): „Olyan bázishely 

volt Sopron, ahova lehetett menni kérdéseinkkel, problémáinkkal. Az itt töltött pár nap 

alatt megnyíltunk egymás felé, közösségformáló ereje is volt Sopronnak. Soha nem 

oktattak ki bennünket, inkább elhitették, hogy fontos láncszemek vagyunk a Freinet-

mozgalomban” (ÚL1). Sopronban tehát a pedagógus-továbbképzések az elméleti 

megalapozottság talaján, azzal releváns módon a közvetlen tapasztalatra épültek. A 

freinet-s hangulatú „iskolakerülő” kirándulások, az estébe nyúló beszélgetések az 

informális tanulás színterévé váltak. A felmerülő kérdéseket, problémákat 

megvitatva, alkotó, kreatív módon, tevékenykedve folyt a munka úgy, ahogy - a 

gyakorló óvodában látottak alapján - maga a Freinet-szellemű életmódszervezés is.  

Kutatásaim alapján elmondható, hogy a pedagógus-továbbképzések mellett, 

a döntést befolyásoló másik jelentős (eredeti) információforrás az Egy Freinet-

szellemű alternatív óvodai program című kiadvány volt. A vizsgált 

dokumentumok szerint az óvodapedagógusok a Freinet-pedagógiát leginkább a 

szellemi-érzelmi rokonság felfedezését követően, illetve a meg lévő pedagógiai 

nézeteikkel való összhang alapján választották, amelyben a fent nevezett program-

ajánlás szerepére, tartalmi relevanciájára és hitelességére vonatkozó utalások is a 

szövegek közel 67%-ában fellelhetőek voltak. (A kutatási céllal készített esszéjellegű 

visszaemlékezésekben– az orientáló kérdések hatására – 100%-ban 

megemlítették): „Több alternatív program leírása is a kezembe került. Mikor 

elolvastam a soproni Freinet-programról szóló leírást, úgy éreztem, ez az enyém. Erre 

vágyom évek óta. Ezek az én gondolataim, érzéseim! Első olvasásra magaménak 

éreztem” (SZ22, 1. o.), „Kolléganőim egy tatabányai továbbképzésről hoztak soproni 

stencilezett programokat. A Freinet-programot olvasva felcsillant a szemem! Ez az én 

módszerem – gondoltam” (ÚL23).   

A soproni oktatók tollából megjelent kiadvány tartalmilag releváns és 

hiteles módszertani alapot, iránymutatást és tudást biztosított az óvodai élet 

megújításért tenni akaróknak: „Megvettem a soproni kiadványokat, és ezek jó 

iránytűk voltak. Ezek alapján készítettük el a terveinket” (ÚL6). A tartalmi 

érvényesség tekintetében a vizsgált dokumentumokból feltárhatóvá vált, hogy az 

óvodapedagógusok számára a programkiadványban foglaltakkal kapcsolatban nem 

az előíró jelleg, hanem a Freinet-pedagógia sajátosságát is tükröző egyedi 
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adaptáció hangsúlya jelent meg: „Sokat segített, amikor megjelent Zsuzsa és Irénke 

kiadványa. Sopron és az ott dolgozó kolleganők iránymutatókká váltak. […] Otthon a 

saját lehetőségeink szerint alkalmaztuk Freinet pedagógiáját” (ÚL28), „Könyveiket, 

programjukat, Ani és Jutka óvónők óvodai életmódszervezését használtuk, adaptáltuk 

a mi óvodánkra” (ÚL16).  

A Freinet-szellemiséggel való ismerkedés során, a képzések alkalmával 

megtapasztalt alkotó légkörben felismerték és jól megérezték a pedagógusok, hogy 

a Sopronban látott óvodai életmódszervezés csupán egy lehetséges megvalósulása 

a francia reformpedagógia óvodai adaptációjának. Nem egy kötelezően 

megvalósítandó minta, hanem Célestin Freinet alapelvei és technikái mentén az 

eltérő pedagógusi személyiségek, az adott gyermekcsoport és a helyi sajátosságok 

igényeinek megfelelően egyedivé formálható, szakmai arculatot kifejező program. A 

soproni eredetű információk (tanfolyamok, kiadványok, a látott életmódszervezés 

tapasztalatai) az előzőekben részletezett módon és értelemben voltak 

meghatározók, illetve érvényesek az óvodapedagógusok döntéseiben. Ezek 

következtében az olyan típusú megközelítések bizonyultak eredményesnek a 

Freinet-pedagógia óvodai adaptációjában, amelyek az elindulás támpontjának 

tekintették a látott és választott koncepciót, amelyet az innováció folyamatában 

elemeire bontva, majd egyedi módon újra szintetizálva alkalmaztak a pedagógiai 

gyakorlatban. 

A döntés folyamatában a cselekvési változatok értékelését követő választás 

elemzésekor – az információk forrása és tartalmi relevanciája mellett - egy további 

aspektus is feltárult a dolgozatok és az esszéjellegű visszaemlékezések 75%-ában: a 

döntésekben szerepet játszó, érzelmekre ható szuggesztivitás125 jelensége. A 

szuggesztív kommunikáció lényege, hogy olyan „önkéntelen választ vált ki, amely 

válasz a kommunikáció gondolati tartalmát jeleníti meg” (Gombos, Bányai és Varga, 

2009, 114. o.). Sajátos jellemzője, hogy a személyek közötti kommunikáció 

eredményeképp és hatására automatizmus lép fel, és a szuggesztív személyiség erős 

modellt, azonosulási mintát jelent a másik személy számára (Forgács, 2001). Az 

                                                           
125Ezen pszichológiai aspektus vizsgálatát azért is éreztem lényegesnek, mert az óvodapedagógusok a 
dolgozatok és esszé jellegű írások közel kétharmadában név szerint is megemlítették a kutatócsoport 
tagjaival való személyes találkozást és annak meghatározó élményét.  
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esettel összefüggésben a terjedés időbeliségét elemző alfejezetben (VI.3.2.), már 

említést tettem a kutatócsoport véleményvezetői szerepéről, amely abban a 

vonatkozásban a diffúzió folyamatát, az innováció időbeli terjedését befolyásoló 

tényezőként értékelődött. A következőkben, a döntési folyamat elemeinek 

vizsgálata során, a véleményvezetői szerepnek a szuggesztivitással összefüggő 

aspektusait mutatom be, mint a soproni innovációban a diffúzió és az 

elköteleződés sajátos vonását.  

Az óvodapedagógusok írásaiban nagyon gyakoriak voltak az olyan utalások, 

amelyek a kutatócsoport tagjainak lelkesítő szakmai hitelességéről, valamint 

személyiségük hatásáról szóltak. A szövegek közel 75%-ában lehetett ezen 

aspektusról olvasni: „Eljutottam Miskolcra az „Alternatív pedagógiai elképzelések 

Magyarországon” című tanácskozásra, ahol […] úgy éreztem, hogy én megtaláltam a 

számomra legmegfelelőbbet. Ezt Zsámboki Károlyné dr. és Eperjesy Barnabásné 

szuggesztív, igen tartalmas előadásainak köszönhetem.” (SZ2, 47. o.), „Freinet 

pedagógiájáról s annak magyarországi alkalmazásáról 1991 áprilisában hallottam 

Miskolcon, egy országos konferencián. Az előadók - Zsámboki Károlyné és Eperjesy 

Barnabásné - lelkesedése és e pedagógiának a szelleme óriási hatással volt rám” 

(SZ23, 2. o.).  

A pszichológiai témájú szakirodalmak többségében a szuggesztív 

kommunikáció értelmezésében lényeges szerepet játszik a tudatosság, az akarati 

befolyásolás és a szándékos ráhatás (Forgács, 2001; Urbán, 2004; Gombos, Bányai és 

Varga, 2009). A soproni oktatók esetében a velük és róluk készült interjúkban, 

illetve a vizsgált szövegekben a fentebb bemutatott értelmezésben központi 

szerepet játszó tudatos (meggyőző, kampányoló jellegű) befolyásolás szándéka nem 

volt kimutatható, helyette az indirekt módon érvényesülő referens és szakértői 

tekintély és emberi hitelesség jelent meg, amely hatást gyakorolt a 

pedagógusokra: „Mély benyomást tett rám Zsámboki Károlyné dr. egy előadása 

Budapesten, az ELTE-n. A bemutatott videofilm és a hozzáfűzött magyarázatok 

meggyőztek arról, hogy lehet életszerűen, nagy gyermeki szabadságot biztosítva 

„tanulni” (SZ28, 34. o.). Az óvodapedagógusok írásait elemezve elmondható tehát, 

hogy a kutatócsoport tagjai olyan szuggesztív személyiséggel és kommunikációs 

készséggel rendelkeztek, illetve olyan azonosulási mintát nyújtottak, amelynek 

következtében – számukra is meglepő módon - „önkéntelen válasz”-reakciót és 
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„automatizmust” váltottak ki az innovációt legkorábban alkalmazókban: „Egyre 

világosabbá vált a számunkra, hogy nem a tárgyi feltételek a döntőek (falusi, vidéki 

környezet), hanem az, hogy szívvel, lélekkel elkötelezzük magunkat e módszer mellett” 

(SZ18, 8. o.), „Friedrich Árpádné Ani példája annyira magával ragadott, hogy még ma 

is sok mindent úgy csinálok, ahogy tőle láttam” (ÚL12). Ezen reakciók belső 

indíttatástól vezérelt, affektív fókuszú sajátossága, kutatásaim alapján, 

meghatározó jelentőségűnek bizonyult a Freinet-pedagógia iránti 

elköteleződésben.126  

 

VI.3.3.5. A döntés végrehajtása: az adaptáció első tapasztalatai 

 

A döntés végrehajtásáról, azaz az adaptáció pedagógiai gyakorlatba történő 

kezdeti bevezetéséről (első próbálkozásokról) szóló tartalmi részek minden vizsgált 

szövegben127 - eltérő részletességgel – megtalálhatók, és a legnagyobb 

terjedelemben ezek szerepelnek. A VI.2. alfejezetben már említést tettem arról, hogy 

a sikeres innovációt jellemző egyik tényező a kipróbálhatóság, amely alatt a minél 

kisebb kockázattal járó kísérleti lehetőségek alkalmazását értjük (Rogers, 1983). Ez 

a tényező, az innováció kezdeti alkalmazásában, döntő befolyással lehet a diffúzióra 

abban a tekintetben, hogy a gyakorlatban is kipróbálható, megtapasztalható és 

kezdeti pozitív eredményeket, illetve sikerélményt nyújtó újítás adaptációjában 

erősebben és határozottabban jelentkezhet a további alkalmazásra és terjesztésre 

irányuló igény.  Az elkövetkezőkben tehát az innováció elterjedését és 

eredményességét a döntés végrehajtásának eredményességével kapcsolatban 

vizsgálom, azaz a Freinet-pedagógia első, kísérleti alkalmazásával kapcsolatos 

tapasztalatokat elemzem, különös hangsúlyt fektetve a kipróbálhatósággal 

kapcsolatos vonatkozásokra. 

  A dolgozat- és levélíró pedagógusok vallomásainak mindegyikéből (100%) 

azonosítható volt, hogy azoknak az óvodapedagógusoknak, akik a Freinet-

pedagógiát a mindennapi óvodai gyakorlatban is elkezdték kipróbálni, szinte 

                                                           
126Leggyakrabban, az ide vonatkozó szövegrészek 60%-ában, a két oktató, Eperjesy Barnabásné és 
Zsámboki Károlyné személyére vonatkozó utalásokat találtam, hiszen az előadások, továbbképzések során 
többnyire velük találkoztak, és őket hallották az érdeklődők. 
127Szak-és záródolgozatokban, Freinet-szellemű óvodai történésekről szóló beszámolókban, illetve a 
jelenből a múltra visszatekintő esszéjellegű írásokban.   
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azonnal sikerélménye volt: „Örömmel vettem észre, hogy óvodásaim is milyen 

lelkesek, ha sétálni, kirándulni megyünk. Nemcsak a természetbe, hanem a 

mesteremberekhez, a gazdálkodással foglalkozó ismerősökhöz. Csillogó, kíváncsi 

szemekkel folyamatosan kérdeznek: Mi ez? Mire való? Mit csinál?” (SZ15, 1. o.). A 

kipróbálás kedvező tapasztalatai tehát az újítás sikerének élményét jelentették. Az 

ide kapcsolható szövegrészek elemzését követően körvonalazódtak azon 

változások, amelyekben a kipróbálhatóság pozitív élményei feltárhatókká és 

összefoglalhatóvá váltak.  

A vizsgált dolgozatok közel háromnegyedében, a Freinet-szellemű óvodai 

történésekről szóló beszámolókban pedig kivétel nélkül mindegyikben találhatók 

részletes elbeszélések arra vonatkozóan, hogy a Freinet-pedagógia szellemiségében 

dolgozó óvodapedagógusok az elköteleződést követően milyen változásokat 

észleltek önmagukkal, a gyerekekkel, az óvoda személyi és tárgyi feltételeivel 

kapcsolatban, illetve milyen módon változtatták meg a mindennapokat. 

Valamennyien arról számoltak be, hogy emberi és szakmai átváltozásuk nem egyik 

napról a másikra történt, hanem – általában a pedagógiai nézetek rendszerének 

kialakulásához, formálódásához hasonlóan - sok-sok megélt élethelyzet, saját 

személyes és szakmai tapasztalat, illetve az ahhoz kapcsolódó reflexió játszott 

szerepet a folyamatban.  

Az óvodapedagógusok a változásokkal kapcsolatban elsőként a 

személyiségük egészében bekövetkezett átalakulásról írtak, amelyek a vizsgált 

írások 75%-ának tanúsága szerint a döntéshez még szorosan kapcsolódtak, gyakran 

az elköteleződéssel együtt járó jelenségként voltak észlelhetők: „Megfogalmazódott 

bennem, hogy Freinet-szellemű óvónő szeretnék lenni. Éreztem, hogy ez nem megy 

egyik napról a másikra. […] Abban volt a szépsége, hogy közben állandóan változtam, 

megújultam.” (SZ22, 2-3-o.), „A Freinet-program új személyiségvonásokat igényel az 

óvodapedagógusoktól. Ehhez a pedagógiához dönteni képes, nyitott, felelősségérzettel 

és kreativitással bíró óvónőkre van szükség” (L48), „Freinet szellemében dolgozni 

nemcsak egy módszer alkalmazását, hanem életformát jelent” (SZ4, 2. o.). A 

személyiségben bekövetkezett változásokat a vizsgált szövegek döntő hányadában 

(75%) leginkább a felszabadultság, az érzelmi feltöltődés, a megújulásra való 

fogékonyság, a korábbiakhoz viszonyított másság és a felelősségvállalás 

jellemezte: „Újra sokkal nyitottabb vagyok, tudatosabban figyelek, reagálok 
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mindenre, ami körülöttem történik” (L63), „Miben segített nekem Freinet? Mióta vele 

foglalkozom, azóta tudatosabban figyelek, reagálok mindenre. […] Talán más lett a 

felelősségtudatom is” (SZ4, 28. o.).  

A személyiségben bekövetkezett változások és a megtapasztalásokból 

származó pozitív élmények hatással voltak a nevelői attitűdre is, amelynek 

változásában leginkább a gyermek- és élményközpontú nevelés, illetve a 

nyitottabb gondolkodás figyelhető meg és támasztható alá az írások 91%-ából: 

„Próbálom beleélni magam a gyerekek problémahelyzetébe, és így próbálom 

megtalálni a megoldást.” (SZ31, 29. o.), „Azóta fontosnak tartom a természet 

folyamatos megfigyelését, a közvetlen megláttatást, a felfedezés örömét. […] A 

gyerekeket minden érdekli, ami él és mozog, és saját mozgásigényüket is kielégíthetik 

a természetben” (SZ29, 40. o.), „Teljes természetességgel beszélgetek a gyerekekkel az 

élet dolgairól. Kikérem a véleményüket. Minden lényeges kezdeményezést megbeszélek 

a gyerekekkel, figyelembe veszem az ő gondolataikat” (ÚL12). A dolgozatokban és az 

esszéjellegű írásokban, a bekövetkezett változások hangsúlyával párhuzamosan 

néhány esetben megfogalmazódtak a korábbi pedagógusi 

személyiségvonásokkal és a nevelői attitűdökkel kapcsolatos kritikai 

észrevételek is, amelyek a változással kapcsolatban egyrészt a tudatosság bizonyos 

szintjét, másrészt az önreflexió jelenlétét támasztják alá: „Sok gátlást, konzervatív 

szokást kellett levetkőznöm. Állandóan változtam, megújultam. Nem kellett 

előírásokat követnem” (SZ22, 2-3. o.), „Be kellett látnom, hogy korábban kevés 

élményszerzésre alkalmas programot szerveztem gyermekeimnek; hogy én sem 

ismerem eléggé a környezetemben élő növényeket, állatokat; hogy nem építettem 

eléggé a gyermekek érdeklődésére, egyéni élményeire; hogy kevéssé kerestem a 

kapcsolatot a szülőkkel” (SZ23, 34. o.).  

A nevelői attitűd-módosulás, a viselkedés irányítására gyakorolt hatása által, 

a pedagógiai tevékenységben bekövetkező változásokat eredményezett, 

amelyek a természet- és életközeli tapasztalatszerzésben, a gyermeki aktív, 

cselekvő munkálkodásban, illetve az önkifejezés jelentőségének 

felismerésében érhetők tetten az írások 98%-ában: „Gyermekcsoportunkkal 

ellátogattunk a közeli tehenészetbe, ahol az állatok gondozásán kívül a fejéssel is 

megismerkedhettek, majd megízlelhették a frissen fejt tejet. Ilyen élményekben 

korábban nem volt részük a gyerekeknek. […] Vendégségben voltak nálunk 
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oroszlánfejű törpenyulak, amiket egy hétig gondozni is kellett. […] Nyomon követtük 

a szomszéd utcában épülő házat az alapozástól a tetőrakásig. Voltunk a tűzoltó-apuka 

munkahelyén […] Ezek a természetes környezetben megtapasztalható dolgok életre 

szóló élmények maradnak” (ÚL10), „A néphagyományőrzéstől az egészséges 

életmódra nevelésig minden belefért egy Freinet-szellemű programba. […] Az 

egészséges életmódra nevelés szellemében sütöttünk, főztünk szülői segítséggel. 

Beszélgetőkörökben terveztünk, összegeztünk, munkakártyákat készítettünk, 

évkönyvünk volt” (L73).  

Az óvodás gyermekekkel kapcsolatban tapasztalt változásokat az írások 

96%-ában említették meg a pedagógusok. A dokumentumok elemzésének 

eredményeképp elmondható, hogy a Freinet-szellemű óvodai élet, a szabadság és 

szeretet légköre az óvodapedagógusokéhoz nagymértékben hasonló reakciókat 

váltott ki a gyermekekből is. Ennek következtében kialakulhatott az a személyre 

szóló szeretetkapcsolat, amely a gyermek-pedagógus viszony alapjává és 

nélkülözhetetlen feltételévé vált: „Ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát szeretet és 

elfogadás kellett feltételszabás nélkül. A gyerekeket olyannak fogadtuk el amilyenek. 

Önbizalmuk lett, mások iránt is elfogadók lettek. Kialakult egy szeretetkapcsolat. 

Kevesebb lett a konfliktus, tartalmasabb lett az óvodai élet” (SZ11, 45. o.). A korábbi 

kötelezően előírt foglalkozásokat felváltó, szabad döntéseken alapuló, érdeklődéstől 

vezérelt gyermeki tevékenységek nem igényeltek többé a pedagógus részéről 

didaktikus mesterkéltséggel előhívott külsődleges motivációt, mert a gyermeki 

kíváncsiság és alkotó tettvágy vált az óvodai élet mozgatórugójává: „A gyerekek 

szinte habzsolták a különféle felkínált tevékenységeket. Mindent szerettek volna 

kipróbálni, mindenki mindenben szeretett volna részt venni. Érezhető volt a gyerekek 

aktivitásán, nagyfokú érdeklődésén, hogy mennyire felszabadította őket a szabad 

választás lehetősége.” (SZ3, 7-8. o.), „A gyerekek érezhetően felszabadultabbak lettek. 

Bátran kezdeményeznek, nem félnek a kudarctól, újra nekifognak a problémák 

megoldásának. A foglalkozástól félő, „lapuló” gyerekek felélénkültek, nagyobb 

önbizalommal látnak neki egy-egy tevékenységnek. Bátran kinyilvánítják 

véleményüket” (SZ12, 26. o.). Ezen átalakulással párhuzamosan a beszámolók 

tanúsága szerint a gyermekek társas viselkedésében is megszűntek a problémák, 

könnyebben oldódtak, illetve nem jelentkeztek a konfliktushelyzetek, mert a 

felelősségteljes szabadság, a változatos tevékenységekben rejlő szabad önkifejezés 
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lehetősége érdeklődésre és alkotó aktivitásra váltotta fel a korábbi „fegyelmezési 

problémákat”: „Az ún. problémás gyerekekre is szelídítőleg hatott a Freinet módszer. 

Egy-egy meghitt beszélgetés, egy örömteli tevékenység feledtette velük sérelmeiket. A 

mi csoportunk bensőséges világa gyógyírként szolgált” (SZ24, 37. o.), „A szívesen 

végzett tevékenységek elégedettséggel töltenek el bennünket, és sikerélményhez 

juttatnak. Az óvónőnek fegyelmezési gondjai szinte nincsenek. Az igazi fegyelem nem 

kívülről jön, tilalmak és büntetések kíséretében, hanem természetes következménye a 

közös munka jó megszervezésének” (SZ18, 7. o.). 

 Az óvodai életben bekövetkező megújulás további fontos mozzanatának 

tekinthető a tárgyi környezet tudatos megváltoztatása is, amelyről a vizsgált 

írások 91%-ában tettek említést a szerzők: „A csoportszoba átrendezésével kezdtem. 

Kuckókat hoztunk létre egy-egy tevékenység színhelyéül” (L81), „Bevittem a 

csoportszobába mindennapos használatra az ollót, a festékeket, az agyagot, egy 

homok-víz asztalt. Ott volt minden kincs, amit a gyerekek séták során begyűjtöttek. 

Először mindenki egy kicsit furán nézett, de amikor látták, hogy milyen nyugalom volt 

egész nap, mindenki utánozni kezdett” (ÚL6). Az alkotó légkör, a változatos 

tevékenységek nélkülözhetetlen feltétele a gyermeket körülvevő inspiráló 

környezet, amelynek a Freinet-pedagógia alapelveinek és technikáinak 

megvalósulásában is fontos szerepe van. Az óvodapedagógusok a döntés 

végrehajtásának folyamatában ebben a tekintetben is törekedtek a megújításra. A 

kezdeti próbálkozások sikerét és pozitív tapasztalatait látva, később a 

csoportszobák szinte mindenre kiterjedő átrendezésével - a kialakított 

kuckókban, „műhelysarkok”-ban, változatos eszközöket biztosítva - szabad teret 

adtak a gyermekeknek a játékra, tevékenységre, alkotásra: „Átalakítottuk a 

csoportszobánkat. A babakonyha eszközeit kibővítettük valódi lábasokkal, 

fakanalakkal, vágódeszkákkal. A babák ruhatára kiegészült „felnőtt” ruhákkal, 

amelyeket szerepjátékokhoz használhattak a gyerekek. A mese-zene-báb sarokban 

bármikor hozzáférhetővé tettük a bábokat és a sokféle ritmushangszert. A kézműves-

barkács műhely folyamatosan bővült […] A természetsarokban volt egy papagájunk, 

egy tengerimalacunk és egy kis akváriumunk. Itt csíráztattunk, ültettünk, itt 

gyűjtöttük az évszakra jellemző terményeket, gyümölcsöket” (SZ18, 9. o.), „Már az első 

évben átrendeztem a csoportszobát. […] Lett egy igazi konyhasarkunk. […] A pocokon 

befőttek, fűszerek, teaféleségek sorakoznak. Van egy nagy kosarunk, amely hívogatóan 
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várja az otthonról hozott nyersanyagokat, főleg gyümölcsöket, zöldségeket. […] Jutott 

hely egy bordásfalnak, egy plafonról lelógó kötélnek. A beszélgetőkörhöz, a meséhez 

ülőpárnákból kört formázunk” (L62).  

A döntést követően, a végrehajtási folyamat kezdeti szakaszában az 

adaptációt leginkább a soproni továbbképzéseken látottak, hallottak gyakorlati 

alkalmazhatósága, valamint a pedagógusok által is megtapasztalt és átélt élmények 

kipróbálhatósága határozta meg. Az első próbálkozásokat követő és azok 

hasznosíthatóságát igazoló pozitív megerősítés és visszajelzések további változások 

előmozdítói voltak, amelyek fokozták az innováció adaptációjának mértékét. Az 

írásokból kirajzolódó változásokat összegezve elmondható, hogy az 

óvodapedagógusok, a gyermekek, az óvodai környezet változásai mentén - annak 

következtében - az egész óvodai élet jellege és légköre is átalakult. A mindenkitől 

egységesen elvárt teljesítmény, az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak nem 

megfelelő tanulási módszerek és az individumokat elfedő, személytelenebb 

közösségek helyett az egyéni bánásmód, az elfogadás és az érzelemgazdagság (pl. 

szeretet, elfogadás, ragaszkodás, együttes élmény öröme) jellemezte az óvodai 

hétköznapokat: „A közösen átélt élmények mély érzelmi töltődést, szoros érzelmi 

kötődést, egymáshoz való ragaszkodást váltottak ki” (SZ3, 6. o.), „Ahhoz, hogy 

mindenki jól érezze magát, szeretet és elfogadás kellett feltételszabás nélkül. A 

gyerekeket olyannak fogadtuk el, amilyenek. Önbizalmuk lett, mások iránt is elfogadók 

lettek. Kialakult egy szeretetkapcsolat. Kevesebb lett a konfliktus, tartalmasabb lett az 

óvodai élet” (SZ11, 45. o.). Az „átváltozás” némelyek szerint teremtő erővel bírt: 

„Újrateremtettük az óvoda életét. […] Jobban érezzük magunkat az óvodában” (SZ12, 

26. o.). Ezen folyamatban a gyermek és a pedagógus együttműködése 

elsősorban az empátia és tolerancia által megvalósuló szereteten és 

elfogadáson alapult; a szakmai megújulásban pedig a módszertani szabadság 

mentén megjelenő reflektív tudatosság, a hitelesség és önazonosság 

fogalmazódott meg az írások döntő többségében.  

 

VI.3.3.6. A végrehajtási folyamat összegzése, értékelése 

 

A döntési folyamat utolsó szakasza, a témával foglalkozó szakirodalmi 

megfogalmazás szerint, a „végrehajtási folyamat ellenőrzése”. Amint már korábban 
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is jeleztem, esetünkben, egyrészt a vizsgált innováció pedagógiai jellege miatt, 

másrészt a Freinet-pedagógia iránti elköteleződés szubjektív, belülről vezérelt 

sajátossága miatt a végrehajtási folyamat kívülről meghatározott, 

„sztenderdizált” ellenőrzése nem tekinthető szükséges és megvalósítható 

eljárásnak.128 Helyette - a kutatási eredmények jelentőségének tekintetében - 

nagyobb hangsúlyt szükséges helyezni az újítás kipróbálásával mint a döntést 

követő végrehajtási folyamattal kapcsolatban megfogalmazott összegző 

értékelésekre, amelyből feltárható a döntés helyességére vagy helytelenségére 

vonatkozó reflexió, azaz a döntés elvetése vagy módosítása. A döntés pozitív 

értékelése meghatározó tényezője az adaptált gyakorlat további alkalmazására 

vonatkozó igény mértékének, azaz az innováció sikerének. 

A vizsgált dolgozatok, óvodai történésekről szóló beszámolók és esszé-

jellegű visszaemlékezések tartalomelemzését követően megállapítást nyert, hogy a 

végrehajtási folyamat értékelését tartalmazó szövegrészek gondolatai két főbb 

tartalmi kategória köré rendezhetők, amelyek közül az egyik a választott 

cselekvési változatban, azaz a Freinet-pedagógiában rejlő sajátosságok 

értékelése, a másik az adaptációs döntés következtében, a pedagógusi 

személyiségben tapasztalt változásokra, azaz a Freinet-pedagógussá válásra 

vonatkozó reflexió. A választott cselekvési változat, azaz a Freinet-pedagógiában 

rejlő sajátosságok értékelésében - a vizsgált szövegek 60%-ában - leginkább a 

„másság” motívuma jelenik meg elsőként a kompatibilitással kapcsolatban 

bemutatott alternatív óvodai életmódszervezésekkel összefüggésben (vö. 

VI.2.2.4. alfejezet). Ezen programok az alapvető értékeikben, alapelveikben és főbb 

nevelési céljaikban mutatkozó azonosságaik129 mellett - létezésüket és 

fennmaradásukat is biztosítva – másoktól való különbözőségeik hangsúlyozását is 

fontosnak tartották. A vizsgált írásokban (56%) is tetten érhető a másság ezen 

értelmezése és értékelése: „Nagyon sok igazság, érték fűződik például a Montessori- 

vagy a Waldorf- pedagógiákhoz. Ám mégis találhatók benne olyan elemek, amelyek 

                                                           
128Véleményem szerint ezen „művelet” a műszaki, gazdasági és a természettudományos innovációk 
esetében lehet feltétlenül szükséges egy-egy újítás bevezetésével kapcsolatban, ahol az ellenőrzés egyik 
célja az invenció eredetiségének megőrzésére irányuló minőségbiztosítás. A fenntarthatóság érdekében a 
pedagógiai innovációk esetében sem mellőzhető a szakmai minőség biztosítása, azonban a fentebb felsorolt 
tudományterületeken alkalmazott gyakorlattól eltérő célzatossággal és módszerekkel valósítható meg. 
129Pl. személy- és gyermekközpontúság, egyéni bánásmód, életkori sajátosságokon alapuló szabad 
tevékenységválasztás, passzív, befogadó jellegű tanulási folyamatok helyett a tudás aktív, konstruktív 
létrehozása stb. 
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nem szolgálják eléggé az önmegvalósítást, nem elégítik ki a gyermekek 

szabadságvágyát. Ezzel ellentétben a Freinet-pedagógia magában foglalja az előbb 

hiányosságként említett értékeket, és a szabadság által felértékelődik a pedagógus 

munkája. Freinet pedagógiáját ez teszi mássá, varázslatosabbá” (SZ28, 34-35. o.), 

„Véleményem szerint a Freinet-módszer abban különbözik a többitől, hogy a 

gyermekek felszabadultabbak, kreatívabbak, nagy lelkesedéssel tevékenykednek. 

Minden lehetőséget megad ahhoz, hogy a gyerekek teljes személyisége 

kibontakozhasson, hogy sok mindenben kipróbálhassák, megvalósíthassák 

önmagukat” (SZ31, 26. o.).  

 A Freinet-pedagógia, mint választott innováció értékelésében egy további 

kontextusban is megjelenik a másság értékelése. A francia reformpedagógiai 

koncepció sajátossága, hogy szigorúan vett didaktikai elvek, előírt stratégiák és 

módszerek nélkül, az alapelvek és a megvalósulást biztosító technikák mentén 

nagyfokú szabadságot ad a pedagógusoknak, amelynek következtében a helyi 

adottságoknak és lehetőségeknek megfelelő, azokkal összhangban létező 

alternatívaként születhet meg egy-egy Freinet-szellemű óvodai 

kezdeményezés. A fentiek értelmében az óvodapedagógusok által látott soproni, 

gyakorló óvodai életmódszervezés is egy lehetséges megvalósulás, alternatíva volt 

Célestin Freinet pedagógiájának hazai adaptációjában.130 Az előzőekben részletezett 

értelmezéseken túl, a fentebb leírt egyediségben testet öltő másság is megjelent 

az óvodapedagógusok reflexióinak egyharmadában (33%): „Amellett, hogy 

megismerkedtünk a Freinet - szellemiséggel, programmal, a projekt módszerrel, 

szabadon lehetett szárnyakat bontani, kísérletezgetni, saját személyiségünknek 

megfelelően alakítani óvodai tevékenységünket, ezzel is hirdetve Freinet szellemiségét, 

aki nem utánzást kívánt követőitől, hanem alkotó alkalmazást” (ÚL18), „Freinet 

pedagógiája olyan nyitott és mobil, hogy szellemisége semmit sem sérül a hazai 

megvalósításakor. Freinet pedagógiája nemcsak megengedi, hanem meg is követeli a 

másságot” (SZ23, 35. o.), „Freinet rendszerében az a csodálatos, hogy akárki kezd 

hozzá, mindig más, hiszen néhány alapelven kívül – aminek megtartása „kötelező” - 

nem fogalmaz meg előírásokat, szabályokat” (SZ27, 16. o.), „Freinet pedagógiájával 

                                                           
130A kutatócsoport által kiadott „Egy Freinet-szellemű alternatív óvodai program” című kiadványban is - 
Horváth H. Attila javaslatára - ezt az egyedi jelleget hivatott jelezni az „egy” szócska.  
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azért tudtam könnyen azonosulni, mert saját elképzeléseimmel kiegészítve, 

rugalmasan, a helyi adottságok figyelembe vételével alkalmazhatom” (SZ18 7. o.).  

A kipróbálás tapasztalatait összegző értékelésekben az egyediség 

pozitívumának hangsúlyozása mellett megjelenik a Freinet-pedagógia általános 

szellemiségéből fakadó másság: „Több diplomám volt, több területen dolgoztam, 

de mindig tudtam használni Freinet elveit. Inspiráló környezetet teremteni, jókedvűen 

tevékenykedni, az egyéni sajátosságokat figyelembe venni minden területen 

lehetséges, ha bennünk él Freinet szellemisége” (ÚL25), „Meg vagyok győződve, hogy 

azáltal, hogy megismerhettem Freinet szellemiségét, sokkal jobb fejlesztő pedagógus 

vált belőlem. […] Freinet szellemisége beívódik az emberbe” (ÚL23). A vizsgált írások 

60%-ában azonban a fentebb említett általánosságban megfogalmazott 

szellemiségen túl a Freinet-pedagógia konkrét pedagógiai alapelveiben testet 

öltő másság is a végrehajtási folyamat értékelésének részét képezi. Ennek 

eredményeképp megjelenik a természet- és életközeliség, az aktív 

munkálkodás, a kényszer nélküli önkifejezés mint hangsúlyozott érték: „Saját 

tapasztalatom győzött meg arról, hogy a gyermeki személyiség kiteljesedését a 

természet- és életközeliség nagyon jól szolgálja. […] A természet- és életközeliség, a 

közösen átélt élmények varázslatos módon befogadóvá, összetartozó egységgé 

kovácsolja a kis közösségeket” (ÚL10), „Nagyon értékesnek tartom a gyermeki 

személyiség tiszteletét, kényszer nélküli kibontakoztatásának szabad útját, a 

természetközeli nevelést, felelősségteljes gondolkodásuk kialakítását a természettel 

szemben, aktív, alkotó munkálkodást” (ÚL18), „A Freinet-szellemű óvodai nevelés nem 

próbálja mesterkélt helyzetekbe belecsalogatni a gyermeket, hanem természetes 

közegében meghagyva, a spontán helyzeteket is nagyon tudatosan felhasználva 

fejleszti a gyermeki személyiséget. A gyermek maga járhatja végig a megismerés 

kacskaringós ösvényeit” (SZ11, 2. o.). A fenti bekezdések és idézetek alapján és a 

vizsgált írások mindegyikével kapcsolatban elmondható, hogy az 

óvodapedagógusok a választott cselekvési változat, azaz a Freinet-pedagógia 

óvodai adaptációjának első tapasztalatait mindannyian pozitívan értékelték 

(100%), és a Freinet-pedagógia iránti elköteleződéssel kapcsolatban hozott 

döntésüket helyesnek ítélték meg. Lényeges észrevételként megállapítható, hogy 

a Freinet-pedagógia alapelvei már a döntési folyamat egy korábbi szakaszában, a 

cselekvési változatok értékelésekor mint döntési kritériumok megjelentek (vö. 
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VI.3.3.3. alfejezet), így elmondható, hogy a vizsgált innovációban azon tényezők, 

amelyek a cselekvési változatok értékelése során a döntésben meghatározó 

szerepet játszottak, később, a végrehajtási folyamat értékelése során, a döntés 

helyességét megerősítő visszacsatolásként újra megjelennek.  

Az adaptációs döntés következtében a pedagógusi személyiségben 

tapasztalt változásokra, azaz a Freinet-pedagógussá válásra vonatkozó 

reflexiók a végrehajtási folyamat értékelésének egy másik, szintén meghatározó 

jelentőséggel bíró aspektusát képezik. A francia reformpedagógia szellemiségével 

való azonosulás, az iránta érzett elköteleződés – a vizsgált írások szerint - nem 

csupán az óvodai nevelőmunkában észlelhető változást, megújulást nyújtott a 

követőknek, hanem olyan, a pedagógusi személyiségben bekövetkező változásokat 

is eredményezett, amelyek – nevelési céloktól, feladatoktól és módszerektől 

függetlenül – nagymértékben hozzájárulhattak az adaptációs döntés végrehajtási 

folyamatának pozitív összegzéséhez és általa az innováció sikeréhez.131 

A változás jellegének értékelését az óvodapedagógusok egyharmad része a 

korábban már említett „másság”-gal, „más valaki lettem” motívummal 

jellemezte, az írásokban azonban további, árnyaltabb jelentéstartalmak is 

megjelentek, pl. az „önmagára találás”, a „korábbi én újraéledése”, a szakmaiságban 

való „otthonra lelés” érzései, amelyek a „másság” helyett inkább a valamire való 

„rátalálás” motívumával írhatók le (90%): „Freinet pedagógiája lehetőséget ad 

arra, hogy önmagam lehessek.” (SZ31. 1. o.) „Úgy éreztem, hogy rátaláltam régi 

önmagamra” (SZ12, 1. o.), „A helyi adottságokhoz, körülményekhez, az élet-adta 

lehetőségekhez igazodhattam. Az állandó megújulásban önmagam lehettem” (SZ22, 

2-3.o.), „Számomra a Freinet-pedagógiával való megismerkedés tűnő gyermekkorom 

újraéledését, a munkámban való otthonra-találást jelenti” (SZ4, 3. o.), „Számomra 

Freinet pedagógiájával való találkozás és a szellemében zajló óvodai életünk újra 

megadta azt az örömet, lendületet a munkámban, mint amivel pályakezdőként 

elindultam” (SZ15, 3. o.). A fenti motívumok mellett az óvodapedagógusok az írások 

75%-ában a személyiségükben bekövetkezett változásokat is értékelték, 

amelyek közül leginkább a nyitottság, a kreativitás, a tudatosság és az óvodai 

                                                           
131Ezen személyiségvonásokról – más aspektusból - már az előző alfejezetben, az adaptáció első 
tapasztalatainál is szóltam. Jelen alfejezetben azt kívánom bemutatni, hogy a végrehajtási folyamat 
értékelése során milyen módon reflektáltak az óvodapedagógusok ezekre a személyiségben bekövetkezett 
változásokra. 
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nevelés iránt érzett személyes felelősségvállalás jelentek meg az írásokban mint 

az új szellemű, „Freinet-pedagógus” lét „indikátorai”: „A Freinet-program új 

személyiségvonásokat igényel az óvodapedagógusoktól. Nagy kihívásoknak kell 

megfelelni. Ehhez a pedagógiához dönteni képes, nyitott, felelősségérzettel és 

kreativitással bíró óvónőkre van szükség” (SZ2, 12. o.), „Mindannyian keresők 

vagyunk, ami nem állapot, hanem folyamat. Freinet szellemében dolgozni nemcsak egy 

módszer alkalmazását, hanem életformát jelent” (SZ4, 2. o.), „Miben segített nekem 

Freinet? Mióta vele foglalkozom, azóta tudatosabban figyelek, reagálok mindenre. […] 

Talán más lett a felelősségtudatom is” (SZ4, 28. o.), „Újra sokkal nyitottabb vagyok, 

tudatosabban figyelek, reagálok mindenre, ami körülöttem történik” (SZ15, 49. o.).  

Az innováció kezdeti alkalmazása a sikerek mellett buktatókat is magában 

rejtett, amelyekre csak néhány írásban található utalás, mégis a sikertelenséggel 

és a tévedéssel kapcsolatos önreflexió megjelenése és a hibázás tényének 

megítélése lényeges aspektusa lehet a végrehajtási folyamat értékelésének: 

„Az egyszeri és megismételhetetlen dolgok jelentőségére egy hibás döntésem hívta fel 

a figyelmemet. […] az udvarunk az eső után tele volt földigiliszták által fúrt lyukakkal. 

Természetesen a fiúk mind ezeket a lyukakat kezdték tanulmányozni. Csak nagy 

erőfeszítéssel, szigorral tudtam sorba állítani őket, hogy végre elindulhassunk 

vásárolni. Mire kiértünk az utcára, már tudtam, hogy hibáztam. Lelkiismeret furdalást 

éreztem. Megfosztottam őket a rácsodálkozás, a felfedezés élményétől. Hiába volt 

alkalmunk utána többször is a földigiliszták tevékenységét megnézni, ez már nem 

ugyanazt a kíváncsiságot váltotta ki a fiúkból. Az első nagy élményük egyszeri és 

megismételhetetlen volt” (SZ15, 50. o.). Az óvodapedagógusok írásaiban megjelenő - 

a kezdeti próbálkozások során átélt hibákra, tévedésekre utólag reflektáló – 

gondolatokból körvonalazódik, hogy a „Freinet-pedagógus” létben megélt 

szabadság és nyitottság nem csupán az alkotás, illetve a döntés szabadságát 

biztosította, hanem a tévedés lehetőségét is természetes módon magában 

hordozta: „Hibákkal minden próbálkozásnál számolni kell, de ezt nem kudarcként 

kell megélni, hanem a próbálkozás továbbfejlesztésén, a tökéletesítésén kell 

gondolkodni” (SZ4, 29. o.). A végrehajtási folyamat értékelésében, a „Freinet-

pedagógus” léthez kötődő változásokra való reflexióban a megélt tévedések 

tényének felismerése, azok értékelése és konstruktív célzatossággal történő 

elfogadása - a döntés módosítása és az újítás elvetése („megfutamodás”) helyett – 
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tovább erősítette az óvodapedagógusokban az innováció befogadásának és 

permanens alkalmazásának igényét. 

A vizsgált írásokból körvonalazódott, tehát, hogy a francia reformpedagógia 

adaptációja elsősorban a gyermekközpontú, a demokratikus szellemiség iránt 

nyitott és elkötelezett, kreatív pedagógusi személyiségek esetében bizonyult 

működőképesnek. Ezen pedagógusok az adaptációs döntés végrehajtási 

folyamatában megtapasztalták és nagyra értékelték a természet- és 

életközeliség, az alkotó munkálkodás, a „kísérletező tapogatózás” és az egyént 

kiteljesítő közösségi élmény által megteremtett újszerű óvodai élet másságát. 

A kipróbálás pozitív tapasztalatainak értékeléséből megszülető visszaigazolás a 

döntés helytállóságát tartalmazta, és az innováció alkalmazásának további 

folytonosságát eredményezte: „A lehetőség előttünk állt, én úgy érzem, jól 

választottam, amikor végleg Freinet pedagógiája mellett döntöttem” (SZ16 20. o.). A 

fentiek alapján összegezhető tehát, hogy az innováció esetében a változtatást a 

sikeresség, a hasznosság, vagyis maga az eredmény legitimálta. 

 

 

VI.3.4. A diffúziós hálózat 

 

Az innovációs folyamat lételeme a hálózat, a partnerség, és ezen két tényező 

egymást kölcsönösen feltételező kategóriák.  A hálózat az a közeg, ahol a változtatás 

hatni kíván, a változtatás létezési formája pedig az innovációt támogató, 

kipróbáló, terjesztő, fejlesztő egyének, intézmények összessége (Dobos, 2002). 

A jelen kutatás során elemzett dokumentumokból a diffúziót – különösképp az 

adaptációs döntéseket - vizsgáló alfejezetekben körvonalazódott, hogy a Freinet-

pedagógiával való találkozás, a soproni innovációval összefüggésben a szakmai 

megújulás és az óvodai nevelés megújításának igénye elsősorban belülről fakadó, 

személyes elhatározást, adaptációs döntést kívánó és a megvalósítás egyedi és 

egyéni útjait feltételező folyamatokként írhatók le a vizsgált szövegek alapján. Az 

óvodapedagógusok írásainak több mint feléből azonban körvonalazódott, hogy az 

óvodai élet mindennapjaiban, a Freinet-pedagógia „hétköznapi” gyakorlata során 

felmerülő további kérdések, problémák, olykor a szeparáció vagy a meg nem 

értettség érzése, az öröm és sikerélmény megosztása életre hívott olyan 

kötődéseket, kapcsolatokat, amelyek - a francia reformpedagógiai irányzathoz 
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hasonló módon - a hazai adaptáció kiszélesedésében és a Freinet-pedagógia 

mozgalmi jellegű elterjedésében is kulcsszerepet játszottak.  

 Ezen kapcsolatok feltárásához és elemzéséhez a diffúziókutatások viszonylag 

új területének, a személyközi, azaz az interperszonális kontaktusrendszerek 

vizsgálatának áttekintésére volt szükség. Ezen kutatási terület fejlődése az ún. 

network-elemzés elméleti és módszertani térhódításával függ össze, amely a 

rokonszenv és ellenszenv alapján történő kapcsolatválasztásokat vizsgáló 

szociometriából indult ki az 1930-as években, Jacob L. Moreno munkássága nyomán. 

Ezt követően egyre több diszciplína, az antropológia mellett a biológia, fizika és a 

szociológia is alkalmazta kutatásaihoz a szociometria eszköztárát, amelynek 

következtében a belőle kinövő kapcsolatháló-elemzés felhasználási területei 

kiterjedtek egészen a vállalati kapcsolatok összefonódására, a politikai 

döntéshozatal elemzésére, a csoportmunkák hatékonyságának vizsgálatára. Ezen 

tendencia az innovációelmélet számára is – az újítás terjedésének, azaz diffúziójának 

vizsgálatával kapcsolatos - új kutatási irányt teremtett (Becze, 2010). 

Az innováció kapcsolathálózati megközelítése értelmében az érintkezések 

hálózata és annak sajátosságai mutatják meg, hogy milyen gyorsan terjednek az 

innovációk, és milyen gyorsan fogadják be őket (Valente, 1995). Ezek az elemzések 

arra hívták fel a figyelmet, hogy a közösségi szinten megjelenő kötődésekből 

szövődő kontaktusrendszerek szerkezete, tagjainak pozíciója, szerepvállalása, a 

hálók dinamikája meghatározza az új ötletek és gyakorlatok terjedésének ütemét és 

irányát.132 Aszerint, hogy milyen aktivitások adják a szakmai kapcsolatok alapját, 

illetőleg mi határozza meg a hálót alkotó szereplők közti viszony tartalmát, 

különféle hálózati típusok definiálhatók.133 A témával foglalkozó kutatásokban 

gyakran említett két kategória az instrumentális és expresszív jellegű 

kapcsolatok terminusa. Instrumentálisnak, azaz eszközjellegűnek nevezhetünk 

egy kapcsolatot, ha az alanyok számukra értékes javak, szolgáltatások vagy 

információk megszerzésére tett erőfeszítések közben lépnek kapcsolatba egymással 

(Kürtösi, 2006). Ebben az esetben – az innováció-diffúzióelméleti értelmezés alapján 

                                                           
132A gyenge és az erős kötések megkülönböztetését Mark Granovetter vezette be 1973-ban. Álláspontja 
szerint két aktor közötti kötés erősségét az azt jellemző érzelmi töltés, a rá fordított idő és a kölcsönös 
szolgáltatások cseréje határozza meg. (Becze, 2010)  
133A kapcsolatok további tipizálására számos más megközelítési módot találhatunk a témával foglalkozó 
szakirodalomban, pl. a kapcsolat forrása (vérségi vagy nem), irányítottsága alapján, illetve a kötések 
intenzitásának különbözőségeit tekintve erős vagy gyenge kötések (Kürtösi, 2006) 
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- a kapcsolat egyfajta eszköz szerepet tölt be az újítás terjedésében. Az 

instrumentális kötések általában kevésbé szorosak, ugyanakkor fontos forrásai 

azoknak az információknak, melyek az innováció terjedésében szerepet játszanak, 

és az adaptáció folyamatában segíthetik az egyéneket. Az expresszív funkciójú 

kapcsolatok elsősorban érzelmi erőforrásokon alapulnak, és intrinszik 

jellegűek. Ide leginkább azon kapcsolatok tartoznak, amelyek az emberek közötti 

érzelmi viszony mentén nyilvánulnak meg. A szervezeti kapcsolatok szintjén ezek a 

viszonyok a közös azonosságtudatot, az együvé tartozás érzését tartalmazó 

csoport- és szervezet-orientációban fejeződnek ki. (Idővel természetesen az 

instrumentális kapcsolatok is emocionálissá válhatnak.). Az előzőekben bemutatott 

kapcsolati tipológia az alábbi, 7. sz. ábra segítségével foglalható össze leginkább: 

 

 

 

 

 

 

 

A Freinet-pedagógia hazai óvodai kibontakozásával kapcsolatban a VI.3.2. 

alfejezetben, az interperszonális kommunikációs csatornáknál már említett 

bázishelyek, régióközpontok szervezése, kialakítása - a francia reformpedagógiai 

Patrónus-kliens 
viszonyokhoz fűződő (helyi, 

rokonsági) kötelék

Látens instrumentális 
jelleg

Magasabb nexusokra is 
kiterjedő kapcsolati 

diverzitás

Instrumentális 
orientáció

Családi, szűkebb hálózaton 
belüli személyes szálak 

Expresszív tendencia, 
(multiplex jelleg)

Makrocsoportokoz fűződő 
(identitásképző jellegű) 

viszonylatok

Exresszív jelleg 
(összetartozás, kohézió

Heterofília 

Homofília 

Gyenge kötés Erős kötés 

7. sz. ábra: A hálózati kapcsolatok típusainak összefoglalása a viszony tartalma, 
jellege és a kötések intenzitása alapján  

(Forrás: Gerő Márton: Hálózatba rejtett vagyon? című előadásának prezentációja. 
www. tarstudkoli.tatk.elte.hu/system/files/Hálózatba+rejtett+vagyon.pptx, 2013.05.30.) 
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irányzat terjedésének és a mozgalom kibontakozásának vonatkozásában – 

vizsgálódásaim alapján a fentebb említett instrumentális, azaz eszközjellegű 

kapcsolatok által létrejövő hálózat eredményének tekinthető. Álláspontomat 

alátámasztják azon kutatásaim is, amelyek során megállapíthatóvá vált, hogy a 

Magyarországi Freinet Alapítvány koordinációjával, Horváth H. Attila és Galambos 

Rita közreműködésével, a fentebb említett cél érdekében és szándékkal került sor 

1991. március 22-23-án a budapesti Zalai Úti Óvodában arra a találkozásra, amelyen 

közel negyven, a Freinet-szellemiség iránt elkötelezett személy vett részt. A 

Magyarországi Freinet Egyesület honlapja és az Icsu Ferencnével készült interjú 

tanúsága szerint ezen alkalommal kezdődött meg a Freinet-pedagógia 

magyarországi adaptációinak hálózatosodása, azaz a mozgalmon belül a szakmai 

központok szerveződése. (Itt kapott felkérést – többek között - Barabás Ernőné és 

Icsu Ferencné az észak-magyarországi régiójának vezetésére.) Ezen folyamatban – 

feltevésem és kutatásaim szerint - a heterofil jellegű, gyenge kötésintenzitású, 

instrumentális kapcsolatok játszottak hangsúlyos szerepet, azaz eltérő 

társadalmi pozícióval, szakmai presztízzsel és kapcsolati diverzitással rendelkező 

személyek a Freinet-pedagógia minél szélesebb körű hazai megismertetésének 

szándékával kezdték kialakítani az országos hálózatot. Ezen folyamatot elsősorban 

a kötődések alacsony fokú érzelmi töltése, az érintkezések viszonylagos kevés 

száma és a kapcsolatot nem feltételező kölcsönösség jellemezte.  A viszony tartalma 

ebben az esetben az „eszköz” jelleggel, azaz a francia reformpedagógiai koncepció 

hazai elterjesztésének céljával és szándékával írható körül. Ezen kevéssé szoros 

kötődések fontos forrásai voltak az információáramlásnak, és – a soproni óvodai 

innováción kívül – a Freinet-pedagógia kibontakozásával kapcsolatos további újító 

szándékú és a gyakorlatban realizálódó kezdeményezések diffúziójának. Ezen 

állításomat a kapcsolatháló-elemzés klasszikus hipotézise is alátámasztja, amely 

szerint a gyenge kötések alkalmasabb eszközei az információkhoz való 

hozzájutásnak, mint az erős kötések, hiszen ahol a személyes kapcsolati hálóban az 

erős kötések dominálnak, ott többnyire a nagy homogenitású, szűkebb partneri kör 

által közvetített információk cirkulálnak, míg azok, akiknek kapcsolati hálója 

számos gyenge kötésből áll, változatosabb és ebből fakadóan értékesebb 

információkhoz juthatnak (Granovetter,1973). 
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A jelen kutatás során megállapíthatóvá vált, hogy a soproni kutatócsoport 

tagjai a bázishelyek, régióközpontok kialakításában és működtetésében, illetve a 

Magyar Freinet Alapítványban sem vállaltak aktív szerepet, így a heterofil jellegű, 

gyenge kötésintenzitású, instrumentális kapcsolatrendszerben betöltött 

pozíciójuk inkább marginális sajátosságokkal jellemezhető. Továbbá, 

kutatásaim és az elkészített interjúk alapján, ezen hálózat a soproni Freinet-

szellemű kutatócsoport innovációjának diffúziójában nem töltött be 

meghatározó szerepet, ezért részletesebb vizsgálatára a jelen értekezés céljaira, 

tartalmi és terjedelmi kereteire való tekintettel nem vállalkozhattam. A vizsgált 

szövegekben - a diffúziós hálózatképződés vonatkozásában - egy másik aspektussal 

kapcsolatos utalásokra találtam. Az írásokban körvonalazódott a soproni 

kutatócsoport innovációjának szerepe egy homofil, erős kötésintenzitással 

jellemezhető, expresszív tartalmú kapcsolati hálózat kialakulásában. Ahogy 

már korábban említettem, az expresszív funkciójú kapcsolatok elsősorban érzelmi 

erőforrásokon alapulnak, intrinszik jellegűek, és az emberek közötti érzelmi viszony 

mentén nyilvánulnak meg. A szervezeti kapcsolatok szintjén a közös 

azonosságtudatot, az együvé tartozás érzését tartalmazó csoport- és 

szervezet-orientációban fejeződnek ki. A következőkben a soproni innováció 

vonatkozásában ezen utóbbi – a közös azonosságtudat és az együvé tartozás érzése 

mentén kialakuló - csoportorientáció okainak és megvalósulásának feltárására 

térek ki részletesebben.134 

A szakmai innovációs szándék, az ismerkedés és elköteleződés igénye - 

vizsgálódásaim alapján – elsősorban belülről fakadó, személyes elhatározásokat, 

döntéseket és a megvalósítás egyedi és egyéni útjait feltételező folyamatként 

körvonalazódtak. Az adaptálók jelentős része később azonban szükségét érezte 

olyan közösséghez tartozásnak, amelyben - a szakmai azonosság mentén - 

visszaigazolást nyerhettek, és tovább erősödhettek a kezdeti adaptációs 

próbálkozások. A hálózatosodásra utaló fenti vonatkozások az írások közel 

                                                           
134A kapcsolati hálózat kvantitatív irányultságú, hipotézisek igazolására vagy elvetésére szolgáló 
elemzésében elsősorban a matematikai-statisztikai vizsgálatok alkalmazása megszokott (pl. a gráfelmélet, 
mátrixelmélet, a hálósűrűség és központiság mérőszámai, a kapcsolathálók vizualizációja, a strukturális 
lyukak koncepciója). A jelen kutatás stratégiája és értelmező jellege miatt azonban, a fentiek helyett a 
hálózatképződés okainak, motivációinak feltárására, azaz a hogyan és a miért kérdések vizsgálatára 
helyeztem a hangsúlyt. 
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egyharmadában megtalálhatók voltak: „Nagyon sok feladat áll előttem, hogy egy 

Freinet-szellemű óvodai csoport vezetője lehessek. Ezen az úton azonban biztos, hogy 

nem kell egyedül végigmennem, mert több olyan kolléganőt is sikerült megismernem, 

akiknek célkitűzése megegyezik az enyémmel” (SZ23, 35. o.), „[…] bekapcsolódom a 

közeli óvodák közötti találkozókba akár szervező, akár résztvevő minőségben. Egyéni 

kapcsolatteremtésre törekszem Freinet pedagógiáját gyakorló óvónőkkel. Szeretnék 

még többet megtudni Freinet pedagógiájáról, a kolléganők eljárásairól, 

tapasztalatairól” (SZ11, 48. o.). 

Az egyéni adaptációk sikere, a gyakori megerősítések, visszajelzések 

hajtóereje, az óvodapedagógusoknak a megújult szakmaiságukba vetett hite és 

meggyőződése idővel felerősítette azon interperszonális jellegű 

kommunikációs csatornákat, amelyek a soproni innováció terjedése által homofil 

hálózatképződést indított el, amelyre az expresszív jelleg és az érzelmileg 

erősebb kötésintenzitás volt jellemző. Erre utalnak az alábbi idézetek is, 

amelyekkel tartalmilag azonos közlések az írások 40%-ában megtalálhatók: 

„Freinet-s ismerőseim lelkesedése, hitvallása, segítőkészsége, ötletessége nagy hatással 

volt rám. […] Társam megfertőződött tőlem” (ÚL21), „A mezőberényi Freinet-

találkozóra a kolléganőm vitt el, aki akkor már Freinet-pedagógusnak vallotta magát. 

Vittem az egész családomat. Mindenkit „megfertőzött” ez a szellemiség” (ÚL13), 

„Szerencsés vagyok, hogy ez a pedagógia rám talált, és én rátaláltam” (ÚL27), „[…] 

Példa erre a soproni gyakorló óvoda csoportja is. Freinet módszerét, technikáit nem 

tanítják intézményesen, hanem a követői egymásnak adják át a tapasztalataikat, és 

így lehet szert tenni Freinet-pedagógiai ismeretekre” (SZ28, 26. o.).  

Kutatásaim alapján az előzőekben említett hálózatképződés legfőbb 

mozgatórugója a tapasztalatok és a jó gyakorlatok megosztásának igényében testet 

öltő tudás-disszemináció135 volt: „Gazdagabb lettem Sopronban szakmailag és 

emberileg. Hazatérve mindent elmondtam, amit láttam” (ÚL25), „Szívesen tartottam 

ismertető előadásokat a munkámról. A hajdúböszörményi képző kérésére fogadtam 

hallgatókat, velük is megismertettem a Freinet-szellemű programot. Egész pályámon 

végigkísért ez a felfogás” (ÚL22), „A mai napig büszkék vagyunk kolléganőmmel, hogy 

                                                           
135A disszemináció szó magyar jelentése: magvetés. Fogalomként egy projekt tapasztalatainak, 
eredményeinek, módszertanának nyilvánossá tételével, terjesztésével kapcsolatosan alkalmazzák, a projekt 
megvalósítására fordított összeg, anyagi forrás a lehető legjobb hasznosulása érdekében. (Tót, 2003) 
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egy óvodapedagógus képző intézményben sikerült sokakat megismertetni Freinet 

pedagógiájával” (ÚL5), „Az évek során „testre szabtuk", a helyi adottságainkhoz 

igazítottuk a programot, bemutatókat, előadásokat tartottunk” (ÚL23). A 

tudásmegosztás, a „magvetés”, illetve a közös azonosságtudat mentén formálódó 

csoportorientáció elsődleges színterei a vizsgált szövegek tanúsága szerint a helyi 

óvodai nevelőközösségek, kollégák közötti kapcsolatok voltak: „A mi óvodánk 

már több éve elindult egy közös kereső-tapogatózó úton. Házi bemutatóinkon jó érzés 

a munkatársi közösségen belül egymástól megerősítést kapni, látni, hogy ki-hogyan 

táplálkozik Freinet szelleméből” (SZ4, 3. o.), „Falunkban, a mi óvodai részlegünkben 

(két épületben vagyunk) mind a négy csoportban Freinet pedagógiáját próbáljuk 

alkalmazni. Csoportjaink nyitottak egymás számára, természetes az átjárás a 

csoportok között. Nemcsak a gyerekek, de a csoportok óvónői is tanulnak egymástól” 

(SZ11, 2. o.). A vizsgált szövegek alapján körvonalazódott, hogy ezen megosztás és 

összetartozás igénye, illetve hatása azonban nem csupán a lokális pedagógiai-

szakmai közösségekben érvényesült, hanem az óvoda kapcsolatrendszerének két 

legfontosabb tényezőjében, a szülői és a gyermekközösségeknél is 

megfigyelhető volt. Ez utóbbinál nem csupán az együttesen átélt események és 

tevékenységek, hanem az ún. „plénum” jellegű fórumok is fontos szerepet töltöttek 

be, amelyekről maguk a pedagógusok is beszámoltak az írások egynegyedében: „A 

beszélgetőkör nagyon fontos közösségi fórum. Ami ott elhangzik, annak súlya van, az 

fontos. Minden nap szüksége van a gyerekeknek ilyen meghitt együttlétre. Megosztják 

egymással és az óvónővel gondolataikat, élményeket. […] Mindig van véleményük 

egymásról, a tevékenységekről, ügyes-bajos napi dolgokról, amit bátran, őszintén el is 

mondanak” (SZ29, 40. és 42. o.), „A gyermekek igénylik, hogy izgalmas, fontos 

élményeiket, kéréseiket, kívánságaikat az óvónők és a társaik is hallgassák meg. Így 

rendszeressé válhat egy közös fórum, a beszélgetőkör” (SZ31, 27. o.). A gyermekekkel 

kialakított közösségépítés a szülők bevonásával is kiegészült: „Tudatosan szoros 

kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel. A hagyományos szülői értekezletek helyett 

havonta délutáni beszélgetésekre gyűlünk össze, ahol hasznos eszmecserét folytatunk 

egymással tea és a gyerekek által készített sütemények mellett” (SZ31, 27. o.), „Amikor 

a szülők először hallottak szülői értekezleten Freinet pedagógiájáról, bizony nem 

voltak elragadtatva tőle. […] Ma már tetszik nekik a családias légkör, a gyermekek 

bátor kiállása, tudása, tájékozottsága. Kérés nélkül is sok mindent hoznak az óvodába, 
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segítenek a kirándulások szervezésében, kivitelezésében, sőt ötleteket is adnak” (SZ11, 

4. o.). A szülők aktivitására – gyakran szaktudására - építő közös tevékenységek, 

beszélgetések a családok és a pedagógusok összetartozásának élményét erősítették: 

„Akadnak, akik a munkahelyükre is meghívják a csoportot, ha tudnak nekik valami 

érdekeset mutatni. Szervezünk közös kirándulásokat, például a Ferihegyi repülőtérre, 

a Közlekedési Múzeumba, vagy éppen sétahajózunk a Dunán” (SZ31, 27. o.), „Szülői 

segítséggel szeretnénk gazdagabbá tenni alkotó műhelyünket. Elképzeléseink között 

szerepel az újságszerkesztés, ami által mélyebbé válhatna a szülőkkel és a külvilággal 

való kapcsolatunk” (SZ16, 21. o.).  

A soproni innováció diffúziójával összefüggésbe hozható hálózatképződés 

ezen elsődleges színterei (óvodapedagógusok lokális közösségei) között kiépülő 

kapcsolódási csomópontokat – kutatásaim alapján – már a korábban említett, 

heterofil, instrumentális jellegű kötődésekből kialakuló - a Magyar Freinet 

Alapítvány koordinációjával, illetve a bázisok, régióközpontok munkájának 

eredményeképp működő – „hivatalos” Freinet-mozgalom teremtette meg. Ezen 

folyamat legjelentősebb eseményei a regionális és országos találkozók voltak, 

ahol érvényesült a kooperatív-interaktív egymástól tanulás, alkalom adódott a 

szakmai-módszertani tapasztalatcserékre, amelyek egyfajta „önszelekciós” jelleggel 

megerősítették vagy újragondoltatták az egyéni próbálkozásokat: „Freinet-

pedagógust nem képeznek sehol a világon, fontos tehát az önfejlesztés, az önképzés. 

Erre lehetőséget adnak a Freinet-találkozók, a továbbképzések, a műhelymunkák, 

tapasztalatcserék, szakirodalmak” (SZ16, 18. o.). A vizsgált írások tanúsága szerint 

ezen alkalmak a szakmai önképzés, továbbképzés mellett az instrumentális 

kapcsolatok emocionálissá válásában is szerepet játszottak: „A freinet-s 

összejövetelek más hangulatban zajlanak, mint a hagyományos továbbképzések. A 

szervezők tudatosan építenek a résztvevők együtt és egymástól tanulására.  Mindig 

alkotó tevékenység folyik, […] Mindegyik elmélyíti, gazdagítja a részvevők ismereteit, 

képességeit. Nem beszélve arról az örömről, amit az ilyen találkozások és a közös 

munkák jelentenek” (SZ22, 2. o.). 

Összegzésképp elmondható, hogy a jelen esettanulmányban vizsgált Freinet-

szellemű innováció interperszonális közvetítőkön való terjedése – a közös szakmai 

azonosságtudatból és az együvé tartozásból fakadó igény, illetve a tudás-

disszemináció motivációja által - életre hívott olyan homofil, expresszív tartalmú 
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viszonyokkal jellemezhető közösségeket, amelyeknek hatásaképp és inspirációja 

által további együttműködések szerveződtek az óvodák és a pedagógusok lokális 

kapcsolatrendszereiben. Ezen kezdeményezésekből a bázisintézmények és a 

regionális központok működésének következtében továbbá a szervezett találkozók 

hálózatépítő hatásaképp alakult ki egy heterofil és már emocionális kötődéseket is 

magában hordozó Freinet-mozgalom.136 Ezen szerveződés jelentőségével 

kapcsolatban elmondható, hogy a keretei között megvalósuló pedagógus önképzés 

és továbbképzés – a francia gyökerekből nemzetközivé vált továbbképzésekhez és 

találkozókhoz hasonlóan - nélkülözhetetlen szerepet töltött be és tölt be ma is annak 

a pedagógiának a fenntarthatóságában, ahol a hivatalos diplomaszerzés útja helyett 

a pedagógiai koncepció ismerete, az alapelvek iránti elköteleződés, a Freinet-

technikákban testet öltő alkalmazás, valamint a folyamatos önképzés és 

megmérettetés igénye jelent garanciát a szakmai minőség fenntartásában. 

 

VII. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 
 

Doktori értekezésemben az 1985-1996-os időszakra visszatekintve retrospektív 

esettanulmány keretei között kívántam feltárni az 1980-as évek végén kibontakozó 

alternatív óvodapedagógiai mozgalom egy Freinet-szellemű innovációjának 

megszületését, gyakorlati racionalizálódását és terjedését. Kutatásomban az 

általános innovációelmélet eredményeinek alkalmazásával a hogyan és a miért 

kérdések mentén fogalmaztam meg azon kutatási felvetéseimet (IV.1. alfejezet), 

amelyek mindvégig „iránytűként” szolgáltak a vizsgálódásaim során, és amelyekre 

választ keresve valósíthattam meg kutatásom célkitűzéseit. Értekezésem jelen 

fejezetében ezen kérdésfelvetések mentén kívánom összefoglalni kutatómunkám 

eredményeit. 

Az eset innovációelméleti megközelítéséhez kapcsolódóan vizsgált 

általános kérdéskört áttekintve összegzésképp megállapítható, hogy a jelen 

esettanulmány középpontjában álló Freinet-kutatócsoport tevékenységével 

                                                           
136A Freinet-mozgalom az óvodapedagógusok homofil közösségeinek csatlakozását követően is megőrizte 
heterofil jellegét, hiszen a tagok sorában voltak kutatók, főiskolai oktatók, tanárok, tanítók, 
óvodapedagógusok, pedagógusképzésben résztvevő hallgatók és magánemberek is. A közöttük lévő 
viszony tartalma azonban már nem pusztán instrumentális, azaz a Freinet-pedagógia hazai elterjedését és 
adaptációját szolgáló jellegű volt, hanem az egymás iránti érdeklődés, nyitottság és a demokratikus 
kontúrok mentén kialakított partnerség érzelmi megnyilvánulásaira utaló sajátosságok is jellemezték. 
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kapcsolatban a tudományterületektől független, általános innovációdefiníciók 

közös jegyei - az újszerűség, a változás, a megújítás, a gyakorlati alkalmazás – mint 

sajátosságok azonosíthatók voltak, így a vizsgált újítás innovációnak tekinthető. 

A kreatív ötlet mint invenció, illetve az óvodai nevelés megújítására tett határozott 

szándék és a gyakorlatban megvalósuló alkalmazás mellett a változások alulról, azaz 

a gyakorlatból jövő jellege és a szűkebb keresztmetszetű, mikroszintű tudatos 

fejlesztési sajátosságok miatt az innováció pedagógiailag értelmezhető 

terminusa szintén alkalmazhatónak bizonyult a soproni kezdeményezésre.  

A disszertációban vizsgált innováció folyamatjellegének mutatói - a 

bevezetés, az implementáció és a korrekció fázisai - E. Rogers (1983), M. Fullan 

(2008) és Gáspár László (1996) nevéhez kötődő elméletek alapján határozottan 

felismerhetőek voltak, hiszen a soproni kutatócsoport tagjai a már működő 

pedagógiai gyakorlat megújítására dolgozták ki invencióként értékelhető 

programajánlásukat, majd ezen kreatív ötleteket az óvodai gyakorlatban kipróbálva, 

megvalósítva bizonyosodhattak meg annak mindennapi fenntarthatóságáról, 

alkalmazhatóságáról. A kísérleti és adaptációs tapasztalatok elemzése és 

általánosítása során fedezték fel azon modelljegyeket, amelyek elősegítették a 

Freinet-pedagógia szellemiségével való rokonság felfedezését, majd ennek hatására 

következett be a programajánlás módosítása, amelynek eredményeképp már 

Freinet-szellemű alternatív óvodai életmódszervezésként definiálták kísérletüket.  

Kutatásaim során az invencióval, illetve az innováció terjedésével, 

diffúziójával kapcsolatosan megfogalmazott kérdéskört egyrészt E. Rogers 

(1983) innovációs diffúzióelmélete alapján, másrészt a döntéselmélet illetve az 

innováció kapcsolathálózati megközelítésének alkalmazásával vizsgáltam meg. A 

rogersi elméletben definiált innovációs sikertényezők közül a relatív előny 

vizsgálata során megállapíthatóvá vált, hogy a soproni Freinet-szellemű óvodai 

programajánlás a megvalósítás elvárt jellegében, az óvodai tevékenységformákról 

alkotott szemléletmódban és a természeti és társadalmi környezet szerepére 

vonatkozóan, illetve a megváltozott pedagógus- és gyermekszerep tekintetében 

rendelkezett relatív előnnyel a potenciális alkalmazók számára az érvényben lévő 

központi óvodai tartalmi szabályozókkal szemben. A soproni programból a játék, a 

munkálkodás és a gyermeki tanulás újszerű értelmezése rajzolódik ki, a 

megváltozott pedagógus- és gyermekszerep sajátosságai pedig az 



 

178 
 

autonómiatörekvés elismerése mentén a közösségben való gazdagodás által 

létrejövő önmegvalósításban érhetők tetten. 

A relatív előny mellett vizsgáltam a rogersi elméletben megfogalmazott 

további innovációs sikertényezőt, a „rendszer-átalakítás” mértékét és a 

kompatibilitást. E tekintetben elmondható, hogy a soproni innováció kompatibilis 

volt a változásokra egyre nyitottabbá váló oktatáspolitikai közeggel, valamint az 

érvényben lévő törvényi és tartalmi szabályozással. Ezen kompatibilitást - 

kutatásaimmal alátámasztható módon - az 1985. évi oktatási törvény, illetve az 

1989-es Óvodai Nevelési Program készítette elő és legalizálta. A potenciális 

alkalmazók innovációs szükségletei és a soproni újítás közötti összefüggés 

vizsgálata során megállapíthatóvá vált, hogy az előzőekben említett „rendszer-

átalakítás” mentén, az óvodapedagógusok részéről jelentkező markáns innovációs 

fogékonyság talaján indultak el és találtak befogadásra azon óvodapedagógiai 

törekvések, amelyeknek egyik alternatívájaként jelent meg és vált országosan is 

ismertté a soproni kezdeményezés. Ezen törekvések középpontjában az óvodai 

nevelés módszertani beszabályozottságának elvetése, a kötelező és irányított jellegű 

tevékenykedtetés feloldása és a gyermeki tanulási folyamatok újraértelmezése állt. 

A kutatásom során azonosított innovációs igény tartalmában elsősorban a megélt, 

tanult és elvárt, teljesítménycentrikus, pedagógusra és gyermekre nézve egyaránt 

kötelező jellegű tevékenységek köré szervezett óvodai élettől való elfordulás jelent 

meg, másrészt fokozott hangsúllyal fejeződött ki a személyes életút során szerzett 

saját élettapasztalat és pedagógiai nézetek. Ennek következtében a soproni 

programajánlásban megfogalmazottak - az óvodai élet és az azt körülvevő 

természeti és társadalmi környezet szimbiózisának jelentősége, valamint a 

természet- és életközeli, tevékeny tapasztalatszerzés fontossága – nem csupán 

relatív előnyként, hanem mint kompatibilis alternatíva értékelődhetett azon 

pedagógusok számára, akikben az óvodai nevelés korábbi gyakorlatától való 

elfordulás szándéka és a központilag előírt kötelezőség, teljesítménycentrikusság 

elutasítása a nevelési gyakorlat megújítása iránti fogékonyságot indukált. A soproni 

innováció a fentebb részletezett tekintetben tehát megfelelt a „rendszer-

átalakítás” optimális mértékének, és kompatibilisnek bizonyult a potenciális 

alkalmazók fennálló szükségleteivel és az újítás iránti igényükkel.  



 

179 
 

A kompatibilitás szemszögéből további vizsgálódási szempontként merült fel 

az alternatív óvodapedagógiai mozgalom közös törekvéseivel való 

megfeleltethetőség kérdése, amely a rogersi elméletben a „más, alternatív 

megoldások teljesítményével” való összevetésként definiálódik. Ezen felvetéssel 

kapcsolatban M. Nádasi Mária (1996) tipizálásának alkalmazásával megállapítható 

volt, hogy a soproni Freinet-szellemű innováció az 1980-as évek utolsó harmadában 

kibontakozó óvodai életmódszervezések áramlatában a „hagyományostól eltérő” 

kísérletek között, „az utólagosan racionalizálható koncepciók” sorában foglalt 

helyet. A vizsgált időszakban kibontakozó alternatív óvodai programok markáns, 

egyedi sajátosságok mellett közös vonásokat is mutattak. A megjelenő innovációk 

elterjedésének és sikerének garanciái egyúttal azon sajátosságok voltak, amelyek 

„közös nevezőként” azonosságokat mutattak az országos alternatív mozgalom 

törekvéseivel. Ezen kezdeményezéseket vizsgálva megállapítható volt, hogy 

mindegyikük határozott újító szándékkal, a változatás céljával, illetve a 

gyakorlatban történő racionalizálódás igényével keletkezett. Az 

életmódszervezések közös törekvéseikben fellelhető azonosságok - a soproni 

kezdeményezéssel is rokonítható módon - az óvodai nevelés gyermek-, játék- és 

élményközpontú megújításában, a gyermeki személyiség kibontakoztatásában, az 

óvodai élet tevékenységformáinak újraértelmezésében, valamint a pedagógus 

facilitáló, partnerszerepének előtérbe helyezésében foglalható össze. További, 

közös jellemzőként volt megfigyelhető a team-munka, azaz az elméleti és gyakorlati 

szakemberek együttműködésével közösen meghatározott célok, alapelvek és 

gyakorlati megvalósítás. Az 1980-as évek utolsó harmadától kibontakozó alternatív 

óvodapedagógiai mozgalommal kapcsolatosan az előzőekben összegzett közös 

törekvések, valamint az óvodapedagógusok innovációs fogékonyságával 

kapcsolatban feltárt tényezők a soproni innovációban is tetten érhetők voltak. A 

kompatibilitás mint innovációs sikertényező tehát jelentős mértékben 

hozzájárult a lokális újítás szélesebb körű befogadásához és a soproni 

innováció országos elterjedéséhez.   

A rogersi innovációelméletben említett sikertényező, a kompatibilitás 

vonatkozásában utolsóként vizsgált témakör középpontjában alapvetően egy 

kérdés állt: „Miért épp Freinet?”. Ezen kérdéssel összefüggésben Célestin Freinet 

pedagógiai koncepciójával és alapelveivel való szellemi rokonságot mint 
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kompatibilitást kívántam vizsgálni a Freinet-kutatócsoport tagjainak korábbi 

életútjával és pedagógiai nézeteivel összefüggésben. Munkám eredményeképp 

elmondható, hogy a kutatócsoport tagjainak eltérő szakmai múltja, előképzettsége 

és más-más területen szerzett tapasztalata ellenére mindannyian vallották, hogy a 

didaktikus jellegű kötelező foglalkozások helyett az óvodában a gyermekkor 

sajátosságaira és értékeire épülő szabad, tevékenységközpontú életnek kellene 

érvényre jutni. A már világszerte élő, reformpedagógiai gyökerekkel rendelkező 

Freinet-szellemiségre való rátalálást tehát a kutatócsoport tagjainak életútjában és 

vallomásaiban azonosított gyermekközpontú, természet- és életközeli attitűd- és 

nézetrendszer, valamint a pedagógiai tapasztalat, a gyermekekért és az óvodai 

nevelésért tenni akaró alkotóvágy tette a gyakorlat talaján is racionalizálódó 

innovációvá. 

Kutatásaim során az innováció terjedésének folyamatában és az 

adaptációban meghatározó szerepet játszó további tényezőket: az időbeliségének 

folyamatát és jellegzetességeit, valamint az információk átadásában szerepet játszó 

kommunikációs csatornákat, a diffúzióelmélet eredményeinek felhasználásával 

tártam fel és elemeztem. Az elemzés során szükségesnek véltem elkülöníteni az 

innováció ismertté válásának, illetve adaptációjának (egyéni 

alkalmazásának) folyamatát, mert a kutatócsoport tevékenységéről, illetve a 

Freinet-pedagógia óvodai alkalmazhatóságáról szerzett tudás nem minden esetben 

jelentette az óvodai gyakorlatban történő alkalmazást. Az ismertté válás 

kiszélesedése azonban felgyorsíthatta az egyéni adaptációk terjedését. A terjedés 

időbeliségével kapcsolatban kutatási eredményeim alapján megállapítható, hogy a 

soproni innováció iránt mutatott érdeklődés és aktivitás az 1990 és 1995 közötti 

időszakban, a normál eloszlást mutató haranggörbe várható csúcspontjához képest 

már korábban, 1990-től 1992-ig mutatott jelentősen emelkedő értékeket, és érte el 

csúcspontját, amelyet az innovációs aktivitás kumulált értékeinek alakulása is 

alátámasztott. A növekedés gyors és dinamikusan felfelé ívelő jellege szintén 

megerősítette azon előfeltevéseimet, mely szerint már a soproni Freinet-szellemű 

kezdeményezés kibontakozását övező időszakban határozott igény és érdeklődés 

mutatkozott az óvodai nevelést megújító törekvések iránt, és alátámasztja az 

innováció terjedésének „futótűz” jellegű tempóját. 1992 és 1994 között 

megfigyelhető volt az innovációelméletben is említett lassúbb ütemű növekedési 
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szakasz, illetve 1994-95-től egyfajta telítődés, szaturáció, amely alapján 

összegezhető, hogy az 1994-es esztendőt követően a diffúzió folyamatában az 

érdeklődés és ismerkedés helyett az adaptáció vált hangsúlyosabbá, amelynek 

következtében megjelentek az innovátorok csoportján kívül eső közvetítők, és 

elkezdődött a hálózatképződés is. 

A kommunikációs csatornák szerepével és hatásával kapcsolatban 

összegzésképp elmondható, hogy a rogersi diffúzióelméletben foglaltakkal azonos 

módon, a soproni kezdeményezés terjedésével kapcsolatosan feltárt formális, 

tömegkommunikációs illetve nyilvános, írott csatornák döntően az innováció 

kibontakozásának kezdeti időszakában - esetünkben 1990 és 1992 között - 

játszottak meghatározó szerepet. Jelentőségük elsősorban az innováció 

ismertségének gyors és széleskörű terjesztésében volt tetten érhető. A nyilvános, 

szóbeli kommunikáció az előzőeknél hosszabb ideig, és az innovátorok személyes 

jelenlétéből fakadó befolyás miatt, nagyobb intenzitással fejtette ki hatását. Az 

interperszonális csatornák jelentősége – a diffúzióelméletben foglaltakkal 

összhangban – később 1992-től kezdődően a Freinet-szellemű intenzív 

tanfolyamokkal és a regionális Freinet-szervezetek, -központok megalakulásával 

összefüggésben erősödött meg, és az egyéni adaptációs döntésekre gyakorolt 

jelentős hatást. A terjedés földrajzi eloszlására vonatkozóan a kommunikációs 

csatornák közvetítő szerepe leginkább a mai Komárom-Esztergom, Győr-Moson-

Sopron, Pest és Veszprém megye területén, illetve az észak-magyarországi - 

elsősorban a borsodi - régióban jelentkezett. 

Az innovációelmélet a döntésekkel kapcsolatban leginkább az adaptációs 

döntés jelentőségét emeli ki, amely nézőpont értelmében az innovációk terjedése 

egy olyan döntéshozási folyamat, amelyben a potenciális alkalmazó a kezdeti, az 

újítást érintő információkkal való találkozás után alakítja ki alapvető vélekedéseit 

és megközelítését, ami végül az innováció alkalmazásának elfogadásához vagy 

elvetéséhez vezet (Rogers, 1983). Kutatásom eredményeképp összefoglalható, hogy 

a Freinet-szellemű óvodai nevelés iránt nyitott pedagógusok esetében a 

döntési helyzetet olyan innovációs igény indukálta, amelyre az egyedi 

megoldásokat innovációként támogató oktatáspolitikai közeg, valamint a 

kibontakozó alternatív pedagógiai mozgalom is serkentőleg hatott. Az 

óvodapedagógusok számára az innovációs igényük kielégítésére választási 
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lehetőségek nyíltak meg az óvodai élet megújítását kínáló alternatívák 

megjelenésével. A cselekvési változatok keresésében az óvodapedagógusok részéről 

leginkább az 1980-as évek utolsó harmadától kibontakozó óvodai alternatív 

életmódszervezések sajátosságainak megismerésére, az azonosságok és 

különbözőségek felfedezésére irányuló törekvések voltak tetten érhetők. Ebben az 

útkeresésben az országszerte több helyen és formában szervezett tanfolyamok, 

továbbképzések, konferenciák, nyári egyetemek voltak a segítségükre. A sorra 

megjelenő kiadványok és a pedagógiai innovációkkal kapcsolatos sajtóközlemények 

pedig információközvetítő csatornaként szolgáltak. A szakmai-módszertani 

útkeresés során a cselekvési változatok értékelése és szelektálása jelentette a 

mérlegelés egyik döntő mozzanatát, amelyben meghatározó szerepet kapott a 

potenciális alkalmazók korábbi nézeteivel, fennálló szükségleteivel és 

értékrendjeivel való azonosság mint döntési kritérium, amely már az 

innovációs igénnyel és fogékonysággal összefüggésben is azonosítható tényező volt. 

Az óvodapedagógusok az alternatív pedagógiák és programok útvesztőjében 

többnyire szubjektív módon, korlátozott racionalitással próbáltak meg 

eligazodni. Kutatásaim alapján elmondható, hogy a különböző óvodai 

életmódszervezések közötti választás során a Freinet-pedagógia iránti 

elköteleződésben meghatározó döntési kritériumokként értékelhetők a francia 

reformpedagógia szellemiségében és alapelveiben, valamint az óvodapedagógusok 

nézeteiben egyaránt jelen lévő gyermekközpontúság, a természet- és életközeli 

tevékeny tapasztalatszerzés iránti igény, valamint a gyermeki és pedagógusi 

személyiség szabad, alkotó kibontakoztatása. Ezen tényezők mellett vizsgálódásaim 

során megállapíthatóvá vált, hogy az interperszonális kommunikációs 

csatornáknak és a színtereknek köszönhetően a soproni Freinet-szellemű 

óvodai életmódszervezéssel kapcsolatban az elméleti tudással szinkronban 

elsajátítható gyakorlati tapasztalatszerzés szintén jelentős döntési 

kritériumként értékelhető az elköteleződés során. 

Az adaptációs döntésekkel kapcsolatos kutatási eredményeim alapján 

feltárhatóvá vált, hogy a döntést leginkább befolyásoló és meghatározó eredeti 

információforrásnak egyrészt a kutatócsoport tagjai által vezetett intenzív 

tanfolyamok, továbbképzések, másrészt az „Egy Freinet-szellemű alternatív óvodai 

program” című kiadvány bizonyult. A továbbképzések iránt mutatkozó nagyfokú 
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érdeklődés oka és a siker titka egyrészt a neveléstudományi megalapozottságból, 

másrészt az óvodai megvalósulás élményeinek és tapasztalatainak közvetlen 

hasznosíthatóságából fakadó szintézisjelleg volt. Kutatásaim alapján a képzések 

egyrészt megerősítést nyújtottak az alternatívák mérlegelési folyamatában 

tapasztalt korlátozott racionalitással szemben, másrészt igazolták a cselekvési 

változatok értékelésének helyességét. Az adaptációs döntésben szerepet játszó 

tartalmi relevancia és hitelesség meghatározó elemeiként a megtapasztalt 

szabadságélmény, az elméleti megalapozottság és a gyakorlati megvalósulás 

összhangja, a Freinet-pedagógia sajátos, szinergikus hatást teremtő, közösségi 

jellege volt azonosítható. Kutatásaim alapján elmondható, hogy a döntést 

befolyásoló másik jelentős tényező az „Egy Freinet-szellemű alternatív óvodai 

program” című kiadvány volt, amely kutatásaim alapján tartalmilag releváns és 

hiteles módszertani iránymutatást és tudást biztosított az óvodai élet megújításért 

tenni akaróknak, és amelyben nem az előíró jelleg, hanem a Freinet-pedagógia 

sajátosságát is tükröző egyedi adaptáció hangsúlya jelent meg. A cselekvési 

változatok értékelését követő döntésekben az érzelmekre ható, a kutatócsoport 

tagjainak személyéből fakadó szuggesztivitás jelensége is feltárhatóvá vált, 

amely tartalmában összefüggést mutat az innováció időbeli terjedését befolyásoló 

véleményvezetői szereppel. A véleményvezetői szerepnek a szuggesztivitással 

összefüggő aspektusaiban a tudatos (meggyőző, kampányoló jellegű) befolyásolás 

szándéka nem volt kimutatható, helyette az indirekt módon érvényesülő referens és 

szakértői tekintély, illetve emberi hitelesség jelent meg, amely hatást gyakorolt a 

pedagógusokra. Ezen hatás belső indíttatástól vezérelt, affektív fókuszú 

sajátossága, kutatásaim alapján, meghatározó jelentőségűnek bizonyult a 

Freinet-pedagógia iránti elköteleződésben. 

A döntés végrehajtásának eredményességével kapcsolatos kutatási 

eredményeim alapján feltárhatóvá vált, hogy a kipróbálhatóságnak mint az 

innováció kezdeti alkalmazását és a későbbi diffúziót befolyásoló tényezőnek 

hatására - a kezdeti pozitív eredmények, illetve az azonnali sikerélmény miatt – 

erősebben, határozottabban jelentkezett a pedagógusok részéről a további 

alkalmazásra és terjesztésre irányuló igény.   

A döntést követően a végrehajtási folyamat kezdeti szakaszában az 

adaptációt leginkább a soproni továbbképzéseken látottak, hallottak gyakorlati 
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alkalmazhatósága, valamint a pedagógusok által is megtapasztalt és átélt élmények 

határozták meg. A döntés következtében megtapasztalt változásokat összegezve 

elmondható, hogy az óvodapedagógusok, a gyermekek, az óvodai környezet 

változásai mentén az egész óvodai élet jellege és légköre is átalakult. A 

mindenkitől egységesen elvárt teljesítmény, az óvodás gyermekek életkori 

sajátosságainak nem megfelelő tanulási módszerek és az individumokat elfedő, 

személytelenebb közösségek helyett az egyéni bánásmód, az elfogadás és az 

érzelemgazdagság (pl. szeretet, elfogadás, ragaszkodás, együttes élmény öröme) 

jellemezte az óvodai hétköznapokat. Ezen folyamatban a gyermek és a pedagógus 

együttműködése elsősorban az empátia és tolerancia által megvalósuló szereteten 

és elfogadáson alapult. A pedagógusok szakmai megújulásában a módszertani 

szabadság mentén megjelenő reflektív tudatosság, a hitelesség és az önazonosság 

fogalmazódott meg. 

A döntési folyamat utolsó szakaszának, a végrehajtási folyamatnak kívülről 

meghatározott, sztenderdizált ellenőrzése helyett a döntést követő végrehajtási 

folyamattal kapcsolatban megfogalmazott összegző értékelésekre helyeztem 

fokozott hangsúlyt az elemzés során. Ezen eredmények tükrében sikerült feltárni 

a döntés helyességére vagy helytelenségére vonatkozó reflexiókat, amelyekben 

egyrészt a Freinet-pedagógiában rejlő sajátosságok értékelése, másrészt a 

Freinet-pedagógussá válásra vonatkozó reflexió jelent meg. A választott 

cselekvési változat, azaz a Freinet-pedagógiában rejlő sajátosságok értékelésében a 

másság motívuma többféle kontextusban jelent meg. A kompatibilitással 

összefüggésben azonosítható volt az alternatív óvodai életmódszervezésekhez 

viszonyított eltérés, illetve a Freinet-pedagógia általános szellemiségéből fakadó és 

a konkrét pedagógiai alapelvekben testet öltő másság, valamint az egyéni adaptációt 

megkívánó egyediség.  A pedagógusi személyiségben tapasztalt változásokra, azaz a 

Freinet-pedagógussá válásra vonatkozó reflexiókból feltárhatóvá vált, hogy a 

francia reformpedagógia adaptációja elsősorban a gyermekközpontú, a 

demokratikus szellemiség iránt nyitott és elkötelezett, kreatív pedagógusi 

személyiségek esetében bizonyult működőképesnek. A természet- és életközeliség, 

az alkotó munkálkodás, a „kísérletező tapogatózás” és az egyént kiteljesítő közösségi 

élmény által megteremtett újszerű óvodai élet pozitív tapasztalatainak 
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értékeléséből megszülető visszaigazolás a döntés helytállóságát tartalmazta, és az 

innováció alkalmazásának további folytonosságát eredményezte.  

A fentiek alapján összegezhető, hogy az innováció esetében a változtatást 

maga az eredmény legitimálta. További összefüggésként megállapítható volt, hogy a 

Freinet-pedagógia alapelvei mint döntési kritériumok már a cselekvési változatok 

értékelésekor megjelentek, így elmondható, hogy a vizsgált innovációban azon 

tényezők, amelyek a cselekvési változatok értékelése során a döntésben 

meghatározó szerepet játszottak, később a végrehajtási folyamat értékelése 

során a döntés helyességét megerősítő visszacsatolásként újra megjelentek.  

Kutatásaim során utolsó tényezőként az innováció terjedésében szerepet 

játszó diffúziós hálózatképződés motivációit és sajátosságait vizsgáltam meg. 

Eredményeimet tekintve elmondható, hogy az óvodai élet mindennapjaiban, a 

Freinet-pedagógia hétköznapi gyakorlata során felmerülő kérdések, problémák, 

olykor a szeparáció vagy a meg nem értettség érzése, az öröm és sikerélmény 

megosztása életre hívott olyan kötődéseket, kapcsolatokat, amelyek az 

adaptáció kiszélesedésében és a Freinet-pedagógia mozgalmi jellegű 

elterjedésében is kulcsszerepet játszottak. Az innovációk elterjedésében 

szerepet játszó személyes kapcsolatok, interperszonális kontaktusrendszerek 

vizsgálata során megállapíthatóvá vált, hogy a Freinet-pedagógia hazai óvodai 

kibontakozásával kapcsolatban az interperszonális kommunikációs csatornák 

közvetítő hatásával összefüggésben kirajzolódó bázishelyek, régióközpontok 

szerveződése, kialakulása elsősorban instrumentális, azaz eszközjellegű 

kapcsolatok által létrejövő hálózat eredményének volt tekinthető, amely 

folyamatban a heterofil jellegű, gyenge kötésintenzitású kapcsolatok játszottak 

hangsúlyos szerepet. A jelen kutatás eredményeképp a soproni kutatócsoport 

szerepével kapcsolatban megállapíthatóvá vált, hogy a heterofil jellegű, gyenge 

kötés-intenzitású, instrumentális kapcsolatrendszerben betöltött pozíciójuk inkább 

marginális sajátosságokkal volt jellemezhető, illetve ezen hálózat a soproni Freinet-

szellemű kutatócsoport innovációjának diffúziójában nem töltött be meghatározó 

szerepet. Az innováció interperszonális közvetítőkön való terjedése azonban – 

a közös szakmai azonosságtudat és az együvé tartozásból fakadó igény mentén, 

illetve a tudás-disszemináció motivációja által - életre hívott olyan homofil, 

expresszív tartalmú viszonyokkal jellemezhető közösségeket, amelyeknek 
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hatásaképp és inspirációja által további lokális együttműködések 

szerveződtek. Kutatásaimmal alátámasztható, hogy a kezdeményezésekből 

később, a bázisintézmények, a regionális központok működésének következtében 

és a szervezett találkozók hálózatépítő hatásaképp alakult ki végül egy heterofil és 

egyúttal emocionális kötődéseket is magában hordozó Freinet-mozgalom.  

Munkám végső összegzéseképp elmondható, hogy a vizsgálatba bevont 

óvodapedagógusok a megújulás belülről fakadó igénye és elhatározása mentén 

indultak útkeresésre, és a nyolcvanas évek közepétől kibontakozó óvodai 

innovációs törekvések közül a Freinet-pedagógiában találták meg és/vagy fedezték 

fel újra szakmai identitásukat. A francia eredetű irányzat vonzerejét az jelentette, 

hogy épített a sokoldalú pedagógusi személyiségre, valamint a megvalósítás során 

szinte magában hordozta és megkövetelte - a szabadság légkörében természetesen 

is megnyilvánuló – differenciáltságot, sokszínűséget. Szigorúan vett didaktikai 

elvek, előírt stratégiák és módszerek nélkül az alapelvek és a megvalósulást 

biztosító technikák mentén nagyfokú szabadságot kínált a pedagógusoknak, 

amelynek következtében a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelő, 

azokkal összhangban létező alternatívaként születhetett meg egy-egy Freinet-

szellemű óvodai kezdeményezés. Kutatásaim alapján a fenti mutatókban 

körvonalazódott a vizsgált időszakban a Freinet-pedagógia sajátosságaiból fakadó 

eredményesség és siker titka, amellyel kapcsolatban a soproni kutatócsoport 

szerepe és jelentősége is - a vizsgálódásaim kezdetén meghatározott célokkal 

összhangban - számos nézőpontból értelmezhetővé vált. A soproni oktatók és 

óvodapedagógusok személyiségükkel, szakmai hitelességükkel és támogatásukkal 

meghatározó szerepet játszottak a fentiekben részletezett útkeresés folyamatában, 

majd később a Freinet-pedagógia iránti elköteleződés érzésének megerősítésében. 

Tevékenységük a szakmaiságukat kereső óvodai innovatív törekvések 

megerősítésében és legitimizációjában valamint a Freinet-pedagógia által kijelölt 

nevelési alapelvek mentén kibontakozó egyedi arculatú óvodai életmódszervezések 

inspirációját tekintve volt meghatározó.  

Zárószóként elmondható, hogy értekezésem témáját, a hozzá kapcsolódó 

kutatás céljait és tartalmát hiánypótlónak vélem, az értelmező megközelítés 

tekintetében pedig újszerűnek gondolom. Különösképp a Freinet-pedagógia sajátos, 

alulról építkező, mozgalmi jellegének feltárására, a személyes elköteleződés és a 
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Freinet-pedagógussá válás okainak, motívumainak és folyamatának elemzésére. 

Megítélésem és reményeim szerint munkám eredményeképp a vizsgálatban részt 

vett óvodapedagógusok és a soproni Freinet-kutatócsoport tagjainak szubjektív 

tanúságtételével egyedi nézőpontjuk és személyes élményanyaguk vált 

rögzíthetővé, amely a hozzá kapcsolódó történeti kiegészítéssel a jelenből is 

érthetővé teszi a közelmúlt óvodapedagógia-történetének ezen emlékezetes és 

jelentős időszakát. A vizsgálat során feldolgozott szóbeli és írásbeli narratívák által 

válhatott értelmezhetővé az a folyamat, amelyben a soproni kutatócsoport tagjai és 

az óvodapedagógusok az alternativitás és pluralizmus légkörében a változó világot 

megértették, ahogy ezen változásokra reflektáltak, saját szerepüket értelmezték, és 

ahogyan önmagukkal és másokkal való azonosságukat definiálták. Ezen eljárás 

segítségével a közelmúlt eseményei interaktív módon, „új ablakban” tárulhattak fel, 

s bennük láthatóvá váltak a megkérdezettek önmagukra és a múltra vonatkozó 

interpretációi. Kutatási eredményeimet áttekintve és összegezve igazolódott 

számomra George Duby megállapítása: „A történelmi igazság fogalma azért változott 

meg, mert a történetírást már nem annyira a tények, inkább a kapcsolatok érdeklik.” 

(Duby, 2000, 58. o.).  

 

VIII. A KUTATÁS TOVÁBBGONDOLÁSA 
 

Doktori értekezésemben Célestin Freinet, francia néptanító reformpedagógiai 

szellemiségének magyarországi, óvodai kibontakozását kívántam vizsgálni a 

jelenből a múltra visszatekintő esettanulmány megalkotásával. Az 1980-as évek 

közepétől kibontakozó óvodapedagógiai innovációs folyamat olyan sajátos, alulról 

és egymásból építkező jelleget öltött Magyarországon, amelynek feltárása 

újszerűnek, indokoltnak és érdeklődésre számot tartónak mutatkozott számomra.  

A személyes és szakmai érintettségem miatt nagy elköteleződéssel vállalt és 

választott témakör az első megközelítések során időben és térben rendkívül 

szerteágazónak, sokféle nézőpontból, eltérő célokkal és módszerekkel 

megközelíthetőnek bizonyult, ezért jelen kutatás megvalósíthatóságához 

nélkülözhetetlen volt azon időbeli, tartalmi, kutatásmetodikai és terjedelmi keretek 

kijelölése, amelyek mindvégig iránymutatóként szolgáltak számomra.  Munkám 

összegzését követően a jelen fejezetben azonban érdemesnek tartom átgondolni 
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azon elképzeléseket, amelyek a disszertációban bemutatott vizsgálat céljainak 

kiterjesztésével és a kutatási módszeregyüttes továbbgondolásával kapcsolatosan 

fogalmazódhatnak meg. 

Vélekedésem szerint jelenlegi kutatási eredményeim egy későbbi, az 

általánosítás célját és lehetőségét megengedő kutatás előfeltárásának, 

inspirációjának is tekinthetők. Az általános innovációelmélet eredményeinek a 

neveléstudományi természetű újításokkal kapcsolatos alkalmazhatóságának 

vizsgálata tovább árnyalhatja a pedagógiai innovációkról alkotott elméleteket, és 

modellként szolgálhat a korábbi pedagógiai fejlesztések sajátosságainak 

feltárásához, valamint a jövőbeni innovációk kidolgozásához, illetve azok 

eredményességének növeléséhez. A disszertációban bemutatott vizsgálat 

továbbgondolásában és az eredmények tükrében fogalmazódhatnak meg azon 

elhatározások, amelyek során a jelenlegi kutatás egy későbbi - a mintavétel 

tekintetében is reprezentatív - vizsgálat előfutáraként, inspirációjaként 

értelmezhető. Ennek megfelelően, később, posztdoktori kutatásaim során a Freinet-

pedagógia magyarországi óvodai kibontakozásának – a soproni innováción 

túlmutató – sajátosságai, illetve az 1996-tól napjainkig terjedő utóéletének feltárása 

is újabb kutatási célként jelenhet meg.  Szintén érdekes és újszerű aspektus lehet – 

pl. hasonló esettanulmányok készítésével - az egyéb alternatív (főként 

reformpedagógiai gyökerű, pl. Waldorf, Montessori) óvodai életmódszervezések 

innovációjával történő összehasonlítás, valamint a Freinet-pedagógiának mint 

eredetileg iskolára kidolgozott pedagógiai koncepciónak az oktatásban és az óvodai 

nevelésben alkalmazható adaptációjában rejlő azonosságok és különbözőségek 

vizsgálata. Lehetőségeimhez mérten kutatási eredményeim hasznosíthatósága akár 

nemzetközi kitekintésben is felvetődhet a Freinet-pedagógiának egy másik 

országban történő óvodai alkalmazásának komparatív elemzésével kapcsolatosan. 

(Ezen irányvonal megvalósítása során azonban szükségesnek érzem szem előtt 

tartani azt, hogy az 1980-as, 90-es évek politikai és pedagógiatörténeti előzményei, 

a rendszerváltás időszakának sajátosan hazai demokratizálódási folyamatai olyan 

értelmezési keretekkel fonták körbe a magyar oktatás- és nevelésügyben is 

bekövetkező változásokat, amelyeknek adekvát módon történő megfeleltetése csak 

kellő körültekintetés mentén valósítható meg egy másik országgal kapcsolatban.) 
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A kutatási módszerek tekintetében a kvantitatív illetve kvalitatív 

hangsúlyokra való tekintettel más, egyéb alternatívák is pl. metafora-, diskurzus- 

illetve narratív elemzés, vagy matematikai-statisztikai vizsgálatok is elvégezhetők 

lennének, különös tekintettel a diffúzióban kirajzolódó kapcsolati hálóra. Az 

adatgyűjtés reprezentatív és célzatos bővítésével megvalósítható lenne a háló 

strukturális sajátosságainak (gyenge kötések ereje, a kapcsolatok sűrűsége), 

pozícionális jellemzőinek (véleményvezetők, közvetítők szerepe) feltárása, 

elemzése, illetve a hálózati szereplők azonosítása a teljes háló (network) és a 

hálózati alcsoportok (blokkok) szintjén. 

Végül a Freinet-pedagógia „aktualizálhatóságával” kapcsolatban az 

innovációs és diffúziós folyamat vizsgálatát elképzelhetőnek tartom kiegészíteni egy 

hatáselemzéssel, hiszen Nahalka István (2008, 1. o.) álláspontja alapján „egy 

innováció, még igen jelentős számú alkalmazói kör esetében is, csak akkor tekinthető 

sikeresnek, hogy ha a megjelölt területeken a célba vett változások eredményei 

mindaddig fennmaradnak, amíg egy még annál is jobb rendszernek, működésmódnak 

át nem adják a helyüket.” 
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6. sz. melléklet 

Interjútervek 

 

1. Interjúterv - Tóth Mariann-nal készítendő beszélgetéshez 

Az interjú során érinteni kívánt kérdéskörök: 

 Az interjúalany bemutatkozása, különös tekintettel a soproni óvóképzőben 
betöltött pozíciójára 

 Az intézmény által kínált intenzív pedagógus-továbbképzésekben vállalt 
szerepe 

 A képzőben kibontakozó alternatív óvodai életmódszervezések 
keletkezésének körülményei 

 Az interjúalany szerepe a Freinet-kutatócsoport tevékenységének 
népszerűsítésében 

 A soproni képző és a Freinet-kutatócsoport kapcsolatai a határon túli 
pedagógusokkal 

 Az interjúalany véleménye a kutatócsoport tevékenységéről, annak 
hatásáról és a munkájuk eredményességéről 

 

2. Interjúterv – Icsu Ferencnével készítendő beszélgetéshez 

Az interjú során érinteni kívánt kérdéskörök: 

 Az interjúalany bemutatkozása, különös tekintettel óvodapedagógusi 
múltjára és a Freinet-pedagógia magyarországi, óvodai kibontakozásában 
vállalt szerepére 

 A Freinet-pedagógiával és a soproni Freinet-kutatócsoporttal való 
találkozás emlékei 

 A Freinet-pedagógia iránti elköteleződés, illetve az adaptáció során megélt 
változások 

 A külföldi Freinet-mozgalomba való bekapcsolódás emlékei és a hazai 
mozgalom előkészítése 

 Az interjúalany kapcsolata a Freinet-kutatócsoporttal 
 A Freinet-pedagógussá válás mutatói és az adaptációk terjedésének módjai 
 Az interjúalany véleménye a kutatócsoport tevékenységéről, annak 

hatásáról és a munkájuk eredményességéről 
 

3. Interjúterv – Pálfiné Kováts Ágnessel készítendő beszélgetéshez 

Az interjú során érinteni kívánt kérdéskörök: 

 Az interjúalany bemutatkozása, különös tekintettel óvodapedagógusi 
múltjára és a Freinet-pedagógia magyarországi, óvodai kibontakozásában 
vállalt szerepére 

 A Freinet-pedagógiával és a soproni Freinet-kutatócsoporttal való 
találkozás emlékei 
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 A Freinet-pedagógia iránti elköteleződés, illetve az adaptáció során megélt 
változások 

 A külföldi Freinet-mozgalomba való bekapcsolódás emlékei és a hazai 
mozgalom előkészítése 

 Az interjúalany kapcsolata a Freinet-kutatócsoporttal 
 A Freinet-pedagógussá válás mutatói és az adaptációk terjedésének módjai 
 Az interjúalany véleménye a kutatócsoport tevékenységéről, annak 

hatásáról és a munkájuk eredményességéről 
 

4. Interjúterv – Dr. habil Horváth H. Attilával készítendő beszélgetéshez 

Az interjú során érinteni kívánt kérdéskörök: 

 Az interjúalany bemutatkozása, különös tekintettel a Freinet-pedagógia és a 
magyarországi Freinet-mozgalom kibontakozásában vállalt szerepére 

 A külföldi Freinet-mozgalomba való bekapcsolódás emlékei és a hazai 
mozgalom előkészítése 

 A Freinet-pedagógia kibontakozásának hazai eseményei, fordulópontjai, 
sajátosságai 

 Az interjúalany kapcsolata a Freinet-kutatócsoporttal, a soproni Freinet-
kutatócsoporttal való találkozás emlékei 

 Az Egy Freinet-szellemű alternatív óvodai program című kiadvánnyal 
kapcsolatos emlékek, a mű jelentőségének értékelése 

 A Freinet-pedagógussá válás mutatói és az adaptációk terjedésének módjai 
 Az interjúalany véleménye a kutatócsoport tevékenységéről, annak 

hatásáról és a munkájuk eredményességéről  
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7. sz. melléklet 

A Freinet-kutatócsoporthoz intézett, 1990 és 1995 között íródott levelek listája  

 

Sor- 
szám 

Feladási 
dátum 

 Feladás helye Feladó neve Foglalkozás, 
munkakör 

 A levél tárgya 

1.  1990. 
02.15. 

Budapest Művelődési Minisztérium 
Dr. Dávid László 

Főosztályvezető Freinet-szellemű óvodai kísérlet engedélyezése 

2.  1990. 
09.24. 

Győr Fekete Tamásné óvodapedagógus Stencilezett Freinet-program-tervezet 
megrendelése 

3.  1990. 
10.24.  

Hévíz Máténé Kelemen Rozália óvodapedagógus Stencilezett Freinet-program-tervezet 
megrendelése 

4.  1990. 
11.14. 

Lenti       
 

Hajgatóné Vetecz Sarolta 2. számú Óvoda  
óvodavezető 

Kiadványrendelés és meghívás nevelőtestületi 
értekezletre  

5.  1991. 
02. 20. 
 

Budapest Horváth H. Attila Freinet Alapítvány 
elnök, OPI 
oktatáskutató 

Tanácsok a Közokt. fejl. Alaphoz benyújtandó 
pályázathoz 

6.  1991. 
06.25. 

Budapest Dr. Báthory Zoltán KFA kuratórium 
elnök 

Értesítés a pályázat sikeréről 

7.  1991. 
03.06. 

Budapest V. 
ker. 

B. Méhes Vera Montessori 
diplomás 
szakértő 

Tetszésnyilvánítás a Freinet-szellemű óvodai 
programról 

8.  1991. 
03.20. 

Budapest XX. 
ker. 

Pálfiné Kováts Ágnes óvodapedagógus Köszönetnyilvánítás a januári soproni 
továbbképzésen tanultakért 

9.  1991. 
04.11. 

Debrecen Áchim András úti 
Óvoda 

Vezető óvónő Stencilezett Freinet-program megrendelése 

10.  1991. 
04. 15. 

Budapest Horváth H. Attila Freinet Alapítvány 
elnök, OPI 
oktatáskutató 

Lektori vélemény az Egy Freinet-szellemű óvodai 
programkiadványról 

11.  1991. 
04. 21. 

Budapest Porkolábné Dr. Balogh 
Katalin 

ELTE  
Egyetemi docens 

Lektori vélemény az Egy Freinet-szellemű óvodai 
programkiadványról 
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12.  1991. 
04. 30.  

Hajdúböször-
mény 

Kövér Sándorné dr. Óvóképző Főiskola 
főigazgató-
helyettes 

Felkérés előadás tartására 

13.  1991. 
04.14. 

Szombathely Napköziotthonos Óvoda, 
Hadnagy utca 

Vezető óvónő Stencilezett Freinet-program megrendelése 

14.  1991. 
05.20. 

Budapest XII. 
ker. 

Horváth Júlia Pető Intézet 
főiskolai docense 

Stencilezett Freinet-programfüzet megrendelése 

15.  
 

1991. 
05.22. 

Vác Czmarkó Ilona és 
Vásárhelyi Péterné 

óvodapedagógus Freinet –programhoz segédanyag kérése 

16.  1991. 
05.29. 

Kásád    
(Baranya 
megye) 

Szlipocsevics Istvánné Szerb-Horváth 
Óvoda 
óvodapedagógus 

Stencilezett Freinet-programfüzet megrendelése 

17.  1991. 
06.10. 

Szentendre Vasvári lakótelepi  
Óvoda 

Tóthné Ádám 
Zsuzsanna 
óvodavezető 

Freinet-s ajánlásokat, ismertetőket kér 

18.  1991. 
06.21. 

Budapest XVI. 
Ker. 

Jónás Jánosné Ikarusz Óvoda 
óvodavezető 

Stencilezett Freinet-programfüzet megrendelése 

19.  1991. 
07.02. 

Szolnok Nagy Jenőné Megyei Pedagógiai 
Intézet 
munkatársa 

Felkérés előadás tartására 

20.  1991. 
07.16. 

Magyaratád 
(Somogy 
megye) 

Napköziotthonos 
Óvoda 

Nagy Szilvia  
óvodapedagógus 

Köszönet, és még kér segédanyagokat 

21.  1991. 
07.22.  

Baja ÁMK Óvoda Szotán Ferencné 
óvodapedagógus 

Stencilezett Freinet-programfüzet megrendelése 

22.  1991. 
07.25. 

Tiszaföldvár Schvajda Erzsébet óvodapedagógus Stencilezett Freinet-programfüzet megrendelése 

23.  1991. 
08.08. 

Budapest, III. 
ker. 

Nemes Lászlóné GYED-en lévő 
óvodapedagógus 

Stencilezett Freinet-programfüzet megrendelése 

24.  1991. 
09.02. 

Tata Ács Józsefné óvodavezető Freinet-kiadvány megrendelése 

25.  1991. 
09.10. 

Berettyóújfalu Bazsó Sándorné I. számú Óvoda  
óvodavezető 

Freinet-kiadvány megrendelése  

26.  1991. 
09.11. 

Szentendre Villasori Óvoda Papp Zsuzsanna 
óvodavezető 

Freinet-kiadvány megrendelése 
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27.  1991. 
09.12. 

Orosháza Kovács Erika óvodapedagógus Freinet-kiadvány megrendelése 

28.  1991. 
09.12. 

Tiszavasvári Olajosné Agócs Margit óvodapedagógus Freinet-kiadvány megrendelése 

29.  1991. 
09.13. 

Nagybajom  
(Somogy 
megye) 

Kovács Ferencné 
Mezőfi Attiláné 

óvodapedagógu-
sok 

Freinet-kiadvány megrendelése 

30.  1991. 
09.16. 

Zalaegerszeg Deák Ferenc 
Szakközépiskola 

Gyakorlati oktatás 
vezető 

Freinet-kiadvány megrendelése  

31.  1991. 
09.16. 

Szeged Naszradi Józsefné Közművelődési 
Iroda óv. 
szaktanácsadó 

Felkérés előadás tartására 

32.  1991. 
09.19.  

Hosszú-
pereszteg 
(Vasmegye) 

Balázs Péterné óvodavezető Freinet-kiadvány megrendelése 

33.  1991. 
10.03. 

Várpalota Madaras Annamária Humán 
Közszolgálati 
Iroda vezetője 

Felkérés előadás tartására 

34.  1991. 
10.15. 

Pápa Szabó László TIT 
Szabadegyetem 
szervezője 

Felkérés előadás tartására 

35.  1991. 
10.21. 

Kiskőrös Kollárné Bürgés Erzsébet Napk. otth. Óvodák 
II. körzet 
óvodaigazgató 

Freinet-kiadvány megrendelés és óvodalátogatás 

36.  1991. 
10.22. 

Budapest VI. 
ker. 

Újvári Judit Magyar Freinet 
Alapítvány óvodai 
koordinátor 

Meghívó Freinet-s óvodai összejövetelre 

37.  1991. 
10.24. 

Kisgyőr    
(BAZ megye) 

Kunczné Huszár Katalin óvodavezető Freinet-kiadvány megrendelése 

38.  1991. 
11.18. 

Veszprém Dr. Kapor Károly Megyei Pedagógiai 
Intézet igazgató 

Felkérés előadás tartására 

39.  1991. 
12.06. 

Nyíregyháza Pál Péterné Tanítóképző 
Főiskola  
videostúdió vezető 

Videofelvételről pályázati bírálat 
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40.  1992. 
02. 06. 

Kaposvár Szabóné dr. Gondos 
Piroska 

Csokonai 
Tanítóképző Főisk. 
főigazgató-h. 

Felkérés előadás tartására 

41.  1992. 
03.04. 

Győr Szük Ödönné Vezető óvónők 
munkaközösségén
ek vezetője 

Felkérés előadás tartására 

42.  1992. 
03.09. 

Pécs Kallós Miklósné dr. Baranya m. Ped. 
Intézet ig. 
helyettes 

Felkérés előadás tartására 

43.  1992. 
03.13. 

Dunaharaszti Fodor Árpádné II. sz. Óvoda 
óvodavezető 

Felkérés előadás tartására 

44.  1992. 
04.02. 

Székesfehérvár Molnár János Fejér m. Ped. 
Intézet 
igazgató 

Felkérés előadás tartására 

45.  1992. 
04.24. 

Wien Eva Kiennast Waldorf-
paedagogische 
Akademie 

Felkérés előadás tartására 

46.  1992. 
05.28. 

Budapest XIV. 
ker. 

Hani Alapítvány Keresztúri 
Ferencné 
Kuratórium elnöke 

Felkérés előadás tartására 

47.  1992. 
09.25. 

Sárospatak Sinka Andrásné Pedagógiai és 
Közműv. Int. 
megyei szakértő 

Felkérés előadás tartására 

48.  1992. 
10. 08. 

Tiszaszeder-
kény 

Oláh Dezsőné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

49.  1992. 
10.09. 

Nagybajom  
(Somogy 
megye) 

Kovács Ferencné  óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

50.  1992. 
10.10. 

Orosztony    
(Zala megye) 

Tóthné Vercz Éva óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

51.  1992. 
10.12. 

Tiszaszeder-
kény 

Prókai Istvánné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

52.  1992. 
10.15. 

Kocs 
(Komárom-

Fodorné Béres Hajnalka óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 
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Esztergom 
megye) 

53.  1992. 
10.21. 

Cegléd Kiss Sándorné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

54.  1992. 
10.28. 

Budapest VII. 
ker 

Dr. Bots Andrásné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

55.  1992. 
11.15. 

Nagybajom  
(Somogy 
megye) 

Mezőfi Attiláné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

56.  1992. 
11.16. 

Romhány 
(Nógrád 
megye) 

Varga Jánosné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

57.  1992. 
11.17. 

Salgótarján Blaskovitsné Benga Judit óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

58.  1992. 
11.20. 

Salgótarján Kubina Istvánné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

59.  1992. 
11.23. 

Ásványráró  Bieder Lászlóné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

60.  1992. 
11. 23. 

Tata Vas Judit óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

61.  1992. 
11. 23. 

Budapest III. 
ker. 

Simon Jánosné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

62.  1992. 
11.23. 

Környe  Sárosi Tiborné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

63.  1992. 
11.24. 

Baja Dencs Jánosné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

64.  1992. 
11.25. 

Tata Mesterháziné Gömbik 
Gabriella 

óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

65.  1992. 
11.25. 

Veszprém Kovács Józsefné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

66.  1992. 
11.26. 

Tiszaújváros Budai Károlyné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

67.  1992. 
11.27. 

Győr-
Ménfőcsanak 

Némethné Jáger Zsuzsa óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 
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68.  1992. 
11.29. 

Csömödér  
(Zala megye) 

Pelőné Kulcsár Zsuzsa óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

69.  1992. 
12.01. 

Garabonc  
(Zala megye) 

Szűcs Tamásné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

70.  1992. 
12.03. 

Zalaegerszeg Róka Istvánné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

71.  1992. 
12. 04. 

Tata Vas Judit óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

72.  1992. 
12. 06. 

Tiszaújváros Balogh Mária óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

73.  1992. 
12.07. 

Győr Molnár Katalin óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

74.  1992. 
12. 07. 

Győr Boda Gáborné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

75.  1992. 
12.09 

Tiszaújváros Kovács Bertalanné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

76.  1992. 
12.10. 

Tiszaújváros Szabó Mária óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

77.  1992. 
12.10. 

Tiszaújváros Soltész Istvánné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

78.  1992. 
12.14. 

Budapest VII. 
ker. 

D’Elio Adrienne óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

79.  1992. 
12. 15.  

Győr Schmidtné Szegh Adél óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

80.  1992. 
12. 28. 

Ózd Molnár Judit óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

81.  1992. 
12.28. 

Ózd Tóth Gabriella óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

82.  1993. 
01. 07. 

Budapest Heffner Anna  Ped. Szakm. 
Megújítása Projekt 
irodavezető 

Értesítés „Az ősz kincsei” c. óvodai projekt-
kiadvány támogatásáról 

83.  1993. 
01.11. 

Budapest Heffner Anna  Ped. Szakm. 
Megújítása Projekt 
irodavezető 

Felkérés kézirat küldésére az Iskolakultúra c. 
folyóirat számára 
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84.  1993. 
02.03. 

Pécs Kallós Miklósné dr. Baranya m. Ped. 
Intézet ig. 
helyettes 

Felkérés előadás tartására 

85.  1993. 
02.11. 

Budapest Szűcs Miklós Műv. és Közokt. 
Minisztérium 
főosztályvezető 

Freinet-szellemű óvodai nevelés engedélyezése 
határozatlan időre  

86.  1993. 
06.30. 

Budapest Olvashatatlan név Körny.védelmi és 
Ter. fejlesztési 
Minisztérium 

Pályázati támogatás továbbképzéshez a Freinet 
csoport számára 

87.  1993. 
08.21. 

Debrecen Várkonyi Csongorné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

88.  1993. 
12.02. 

Budapest Horváth H. Attila Iskolafejlesztési 
Alapítvány 
oktatáskutató 

Gratuláció a pályázati sikerekhez, és ígéretek az 
együttműködésre 

89.  1993. 
10.20 

Budapest B. Méhes Vera Montessori 
diplomás 
szakértő 

Közös munka terve 

90.  1993. 
12. 10. 

Röszke  Kurucsai Jánosné óvodapedagógus Beszámoló Freinet-szellemű óvodai történésekről 

91.  1994. 
07.03. 

Budapest Dr. Németh András ELTE a 
neveléstudomány 
kandidátusa 

Lektori vélemény a”Freinet itt és most” c. 
kéziratról 

92.  1994. 
07.21. 

Sopron Dr. Bakó Gyöngyi Benedek E. 
Óvóképző főiskolai 
tanár, igazgató 

Lektori vélemény a”Freinet itt és most” c. 
kéziratról 

93.  1994. 
07.23. 

Bácsbokod  
 

Hídvégi Tünde óvodapedagógus Freinet-kiadvány megrendelése 

94.  1994. 
09.13. 

Szombathely Guttmann Judit óvodavezető Segítségkérés az elinduláshoz, Freinet 
szellemében 

95.  1994. 
11.15. 

Debrecen Várkonyi Csongorné óvodapedagógus Beszámoló a saját sikereiről 

96.  1994. 
12.02. 

Komárno  
(Szlovákia) 

PaedDr. A. Barranusz Skolská Správa 
Metodické 
Oddelenie  vedúci 

Felkérés előadás tartására 
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97.  1995. 
01.18. 

Budapest B. Méhes Vera Montessori 
diplomás 
szakértő 

Beszámoló a közös munka eredményeiről 

98.  1995. 
03.02. 

Préaux 
(Franciaország 

Yves Tournaire École de Pojot 
tanítónő 

Meghívás egy Lyon melletti Freinet-iskolába 

99.  1995. 
03.29. 

Alsózsolca  Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető Freinet-kiadvány megrendelése 

100.  1995. 
04. 20. 

Tata Takács Ferencné elbocsátott 
óvodavezető 

Konfliktus a nevelőtestülettel 
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8. sz. melléklet 

Az 1990 és 1995 között megrendezésre került intenzív Freinet-továbbképzések 
résztvevőinek névsorai 
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9. sz. melléklet 

  

Az elemzett szakdolgozatok tételes listája 

 

1. Hegedűs Anikó A Freinet-módszer az óvodában 1991. 

2. Makra Lajosné-
Kuruncsai Jánosné-
Kószó Zoltánné 

Óvoda a határon (Több alternatív elképzelés szerint dolgozó 
óvoda életének bemutatása) 

1992. 
 

3. Palotai Tiborné A Freinet-szellemű alternatív óvodai program kipróbálása… 1992. 

4. Molnár Katalin Természetközelben a Freinet-pedagógia szellemében 
útkereső próbálkozásaim 

1993 

5. Jandó Árpádné Életközelség az óvodai matematikai nevelésben 1993. 

6. Kovács Attiláné A gyermeki ismeretszerzés útja a reneszánsz gondolkodóktól 
Freinet-ig 

1993. 
 

7. Kovács Bertalanné Próbálkozások a Freinet-pedagógia óvodai alkalmazására 1993. 

8. Kovács Ferencné A Freinet-módszer bevezetésének lehetőségei az óvodában 1993. 

9. Pethes Nikoletta Freinet-módszer az óvodában 1993. 

10. Prókai Istvánné Próbálkozások a Freinet-pedagógia óvodai alkalmazására 1993. 

11. Sárosi Tiborné Próbálkozások a Freinet-pedagógia óvodai alkalmazására 1993. 

12. Szűcs Tamásné Próbálkozások a Freinet-pedagógia óvodai alkalmazására 1993. 

13. Tóthné Vercz Éva Próbálkozások a Freinet-pedagógia óvodai alkalmazására 1993. 

14. Vajainé Vöröskői 
Bernadett 

Próbálkozások a Freinet-pedagógia óvodai alkalmazására 1993. 
 

15. Horváth Gertrud Próbálkozásaim a Freinet-pedagógia óvodai alkalmazására 1994. 

16. Kasper Károlyné Próbálkozások a Freinet–pedagógia óvodai alkalmazására 1994. 

17. Kurucz Zoltánné Próbálkozások a Freinet–pedagógia óvodai alkalmazására 1994. 

18. Némethné Jáger 
Zsuzsanna 

Próbálkozások a Freinet–pedagógia óvodai alkalmazására 1994. 

19. Orosz Klára Próbálkozások a Freinet–pedagógia óvodai alkalmazására 1994. 

20. Szabó Gézáné Próbálkozások a Freinet–pedagógia óvodai alkalmazására 1994. 

21. Szabó Lászlóné Freinet-vel a Sarkvidéken 1994. 

22. Vanyáné Kalocsai Mária Próbálkozások a Freinet–pedagógia óvodai alkalmazására 1994. 

23. Zabos Gézáné Próbálkozások a Freinet–pedagógia óvodai alkalmazására 1994. 

24. Breitenbaumer 
Marianna 

Próbálkozások a Freinet-pedagógia óvodai alkalmazására 1995. 

25. Fodorné Földesi 
Zsuzsanna 

Próbálkozások Célesti Freinet pedagógiai alapelveinek 
megvalósítására az óvodában 

1996. 

26. Horváth Lászlóné Freinet-pedagógia az óvodában 1996. 

27. Kántorné Péterffy Judit Freinet-pedagógia az óvodában 1996. 

28. Koncz Józsefné Freinet-pedagógia az óvodában 1996. 

29. Nemes Enikő Freinet pedagógiája az óvodában 1996. 

30. Simon Szilvia Freinet-pedagógia az óvodában 1996. 

31. Sümeg Andrea Próbálkozások a Freinet–pedagógia alkalmazására 1996. 
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10. sz. melléklet 

 

A kutatáshoz felhasznált egyéb dokumentumok jegyzéke 

 

Dokumentum címe Készítő neve, 
keletkezés ideje 

Dokumentum jellege Terjedelem 

                                                              
                                                                 1990.     
 
Freinet óvoda Sopronban Zsámboki Károlyné dr. 

Eperjesy Barnabásné 
1990. 

Tanulmány a soproni 
Freinet-szellemű óvodai 
életről, Célestin Freinet 
pedagógiájának rövid 
bemutatása mentén. 

26 gépelt oldal 
(A/4) 

Ajánlás a kiscsoportos 
nevelési program 
tervezéséhez – Alternatív 
Freinet-óvodai program 

Zsámboki Károlyné dr. 
Eperjesy Barnabásné 
Friedrich Árpádné 
Lakihegyi Alfrédné 
1989-1990 

A Freinet-szellemű óvodai 
életmódszervezés egy éves 
nevelési- és tématerve 
táblázatos formában 
(Stencilezett program) 

12 gépelt oldal 
(A/4) 

Cím nélkül Friedrich Árpádné 
1990. 

Beszámoló a Freinet-
szellemű óvodai élet 
mindennapjairól. (élmények 
a Freinet-pedagógia 
alapelveinek tükrében) 

3 kézzel írt 
oldal (A/4) 

Menjünk világgá! Friedrich Árpádné 
Lakihegyi Alfrédné 
1990. 

A Freinet-csoportban 
feljegyzett szabad szövegek 
a gyermekek önkifejezései 
nyomán. 

7 gépelt oldal 
(A/4) 

Cím nélkül Zsámboki Károlyné dr. 
Sterbenz Jenőné 
1990.02.01. 

A Freinet-szellemű óvodai 
kísérlet engedélyezése 
érdekében írt kérelmező 
levél szövege. 

1 gépelt oldal 
(A/4) 

Freinet-óvodai alternatív 
program kísérleti terve 

Zsámboki Károlyné 
1990.02.01. 

Az óvodai kísérlet céljának, 
munkafolyamatának, 
pénzügyi és ellenőrzési 
feltételeinek tervezete. 

2 gépelt oldal 
(A/4) 

Szakmai tanfolyami 
felhívás 

Ismeretlen szerző 
1990.07. 

A Soproni Óvóképző 
Főiskola intenzív 
tanfolyamára szóló felhívás, 
a képzés céljainak, idejének 
és várható tartalmainak 
meghatározásával.  

2 gépelt oldal 
(A/4) 

A „C” (Freinet) program 
időbeosztása 

Zsámboki Károlyné dr. 
Eperjesy Barnabásné 
1990.08.26. 

Az első intenzív 
továbbképzés szabadon 
választható (C jelű, azaz 
Freinet-szellemű) 
programjának időbeosztása. 

1 gépelt oldal 
(A/4) 

Cím nélkül Zsámboki Károlyné 
1990. 

Az intenzív továbbképzés 
költségvetési terve 
táblázatos formában 

3 kézzel írt 
oldal (A/4) 
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                                                                 1991. 
 
Az óvónői szakmai 
tanfolyam „C” 
csoportjának programja 

Zsámboki Károlyné dr. 
Eperjesy Barnabásné 
1991.01.24. 

A második intenzív 
továbbképzés szabadon 
választható (C jelű, azaz 
Freinet-szellemű) 
programjának időbeosztása. 

1 gépelt oldal 
(A/4) 

Javaslat a „C” (Freinet) 
szakmai tanfolyam 
tavaszi időbeosztására 

Zsámboki Károlyné dr. 
Eperjesy Barnabásné 
1991.06. 

A harmadik intenzív 
továbbképzés szabadon 
választható (C jelű, azaz 
Freinet-szellemű) 
programjának időbeosztása 

2 gépelt oldal 
(A/4) 

Cím nélkül Zsámboki Károlyné dr. 
Eperjesy Barnabásné 
1991.01.14. 

Óvodapedagógusoknak 
szóló meghívó az intenzív 
(Freinet) továbbképzésre 
(információk és rövid 
programleírás) 

1 gépelt oldal 
(A/4) 

Cím nélkül Zsámboki Károlyné dr. 
Eperjesy Barnabásné 
1991.04.11. 

Óvodapedagógusoknak 
szóló meghívó az intenzív 
(Freinet) továbbképzésre 
(információk és rövid 
programleírás) 

1 gépelt oldal 
(A/4) 

Pályázat a Művelődési és 
Közoktatási 
Minisztérium 
Közoktatási Alapjára 

Zsámboki Károlyné 
1991.03.18. 

A soproni Freinet-
kutatócsoport 
tevékenységének 
támogatására benyújtott 
pályázat szövege részletes 
szakmai bemutatkozással, 
kutatási és költségvetési 
tervvel. 

9 gépelt oldal 
(A/4) 

 
                                                                1992. 
 
Jelentés a 
Közoktatásfejlesztés 
Alaptól elnyert 
pénzösszeg 
felhasználására 

Zsámboki Károlyné dr. 
1992.06.09. 

Beszámoló a pályázaton 
elnyert támogatás 
felhasználásáról. 

2 gépelt oldal 
(A/4) 

Szakmai vélemény Horváth H. Attila 
1992.06.20. 

A Freinet-kutatócsoport 
munkáját méltató szakmai 
vélemény 

2 gépelt oldal 
(A/4) 

 
                                                                  1993. 
 
Freinet speciál-kollégium 
1992/93 

Zsámboki Károlyné dr. 
Eperjesy Barnabásné 
1993. 

A Freinet-speciális 
kollégium őszi, téli és 
tavaszi programjának 
vázlatos tématervei. 

2 gépelt oldal 
(A/4) 

A Benedek Elek 
Óvóképző Főiskola 
oktatóinak tudományos, 
művészeti és 
sporttevékenysége 
1992/93 

Zsámboki Károlyné dr. 
szerkesztő 
1993.11.15. 

Összesítő jegyzék a nevezett 
tanév oktatói-kutatói 
eredményeiről, köztük a 
Freinet-kutatócsoport 
oktatóinak munkájáról. 

37 gépelt oldal 
(A/5) 

Beszámoló C. Freinet 
pedagógiájának óvodai 
adaptációs kísérletéről 

Zsámboki Károlyné dr. 
1993.01.05. 

A Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium számára 
készített szakmai összegzés 
és részletes publikációs lista 

14 gépelt oldal 
(A/4) 



 

231 
 

a kísérlet folyamatossá 
tételének engedélyezéséhez. 

Intenzíves 
szakdolgozatok 

Ismeretlen szerző 
1993. 

Az adott évben, az intenzív 
továbbképzés keretében 
szakdolgozatot készítők 
névsora. 

2 gépelt oldal 
(A/4) 

Szakmai vélemény Dr. Bakó Gyöngyi 
1993.12.05. 

A Freinet-kutatócsoport 
munkáját méltató szakmai 
vélemény 

1 gépelt oldal  
(A/4) 

Az intenzív 
továbbképzés programja 
1993. január 25-30-ig 

Ismeretlen szerző 
(Feltételezhető 
szerző: Tóth Mariann) 
1993.01. 

Az óvodapedagógus-
továbbképzés keretében 
meghirdetett soproni 
képzés részletes programja 
(A,B,C  választható 
programokkal, előadók 
neveivel és az előadások 
címével.) 

6 gépelt oldal 
(A/4) 

Az intenzív 
továbbképzés programja 
1993. június 21-26-ig 

Ismeretlen szerző 
(Feltételezhető 
szerző: Tóth Mariann) 
1993.05. 

Az óvodapedagógus-
továbbképzés keretében 
meghirdetett soproni 
képzés részletes programja 
(A,B,C  választható 
programokkal, előadók 
neveivel és az előadások 
címével.) 

5 gépelt oldal 
(A/4) 

Megállapodás Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési 
Minisztérium 
1993.06.30. 

Megbízás a Minisztérium és 
a Freinet-csoport között az 
óvodapedagógusok 
környezetvédelmi 
továbbképző programjáról. 

2 gépelt oldal 
(A/4) 

Cím nélkül Eperjesy Barnabásné 
1993.08. 

A Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési 
Minisztérium támogatásával 
megvalósult továbbképzés 
és Freinet-találkozó 
felhívása és a résztvevők 
adatai. 

2 gépelt és 3 
kézzel írt oldal 
(A/4) 

Elszámolás a PSZMP 
Programirodájától, mint 
megbízótól pályázat 
útján kapott 40.000 
forintról  

Zsámboki Károlyné dr. 
1993.09.21. 

A pályázaton nyert összeg 
felhasználásáról készült 
szakmai és pénzügyi 
kimutatás. 

1 gépelt oldal 
(A/4) 

A soproni Benedek Elek 
Óvóképző Főiskola 
Freinet-csoportja így 
járult hozzá a 
magyarországi Freinet-
mozgalom 
kiszélesedéséhez 

Ismeretlen szerző 
(Feltételezhető 
szerzők: a Freinet-
kutatócsoport 
oktatói) 
1993.12. 

Kronologikus rendbe 
szerkesztett táblázat a 
kutatócsoporttal 
kapcsolatos történésekről, 
1989. szeptember 1-jétől 
1993 decemberéig. 

9 gépelt oldal 
(A/4) 

Folyatódik a 
továbbképzés – Új 
módszerek az óvodai 
nevelésben 

Brenner K. 
1993.01.26. 

Kivágott újságcikk, amely 
tudósít a Soproni Óvóképző 
Főiskolán megrendezésre 
kerülő intenzív 
továbbképzésről. 

10,5x19 cm 
méretű 
nyomtatott 
szöveg  

 
                                                               1994. 
 
Hasonlóságok – 
különbségek a 

Zsámboki Károlyné dr. 
1994. 

A MOE országos 
konferenciáján elhangzott 

8 gépelt oldal 
(A/4) 
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reformpedagógiai 
irányzatok múltjában és 
jelenében 

előadás írott szövege a hazai 
alternatív óvodapedagógiai 
törekvések 
reformpedagógiai 
gyökereinek elemzéséről, 
különös tekintettel a 
Freinet-pedagógiára. 

1994-ben végzett 
intenzíves hallgatók 

Ismeretlen szerző 
1994. 

Az adott évben, az intenzív 
továbbképzésen résztvevők 
névsora. 

2 gépelt oldal 
(A/4) 

 
                                                                 1995. 
 
Intenzív tanfolyam 
programja 1995. január 
30-tól február 4-ig 

Ismeretlen szerző 
(Feltételezhető 
szerző: Tóth Mariann) 
1995. 

Az óvodapedagógus-
továbbképzés keretében 
meghirdetett soproni 
képzés részletes programja 
(A,B,C  választható 
programokkal, előadók 
neveivel és az előadások 
címével.) 

5 gépelt oldal 
(A/4) 

KOMA Alternatív 
pedagógiai programok 
fejlesztésének 
támogatása 

Zsámboki Károlyné dr. 
1995. október 12. 

Pályázati adatlap a Freinet-
szellemű óvodai adaptációs 
kísérlet anyagi 
támogatására (kutatási 
jelentéssel) 

3 gépelt oldal 
(A/4) 

Soros Alapítvány Az 
óvodapedagógusképzés 
megújítása 

Freinet-kutatócsoport 
1995.06.29. 

Pályázati adatlap rövid 
szakmai bemutatkozással, a 
képzés jellegének 
részletezésével és a 
ráfordítandó összeg 
meghatározásával.  

2 gépelt oldal 
(A/4) 

                               
                               Keletkezési dátum nélküli dokumentumok 
 
A Freinet-módszer 
alkalmazásának 
helyszínei 

Ismeretlen szerző 
Dátum nélkül 

Freinet-óvodák és iskolák 
adatai és elérhetőségei 7 
hazai régióra bontva, egy 
oldalas térképpel. 

5 gépelt oldal 
(A/4) 

Cím nélkül Ismeretlen szerző 
Dátum nélkül 

Kivágott újságcikk, amely 
tudósít a soproni Freinet-
szellemű óvodai csoport 
elindulásáról. 

14x14 cm 
méretű 
nyomtatott 
szöveg fotóval  

Szívvel és lélekkel az 
óvodáért 

Pogács Mónika 
Dátum nélkül 

Kivágott újságcikk, amely 
tudósít a soproni Freinet-
kutatócsoportról és az új 
szellemiségű óvodai életről. 

14x16 cm 
méretű 
nyomtatott 
szöveg  
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11. sz. melléklet  

A Freinet-továbbképzések alkalmával közzétett kutatási felhívás szövege 

 

Kedves Táborlakó! 

Kérlek, engedd meg, hogy a Freinet tábor békésebb perceiben egy kis segítséget kérjek Tőled… 

Kissné Zsámboki Réka vagyok, a soproni óvóképző főiskola gyakorló óvodájának Freinet 

csoportjában dolgoztam 14 évig óvodapedagógusként, jelenleg ugyanitt gyakorlatvezető 

oktatóként segítem az óvodapedagógus hallgatók első „szárnypróbálgatásait”. Munkám mellett 

az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának doktorandusz hallgatója vagyok, doktori 

kutatásom pedagógiatörténeti jellegű - talán épp Rólad, Rólunk szól majd - hiszen központi 

témája: „A Freinet pedagógia kibontakozása a magyar óvodákban az 1989-es 

rendszerváltást megelőző és követő években”. 

A kutatásom során szeretnék eljutni és beszélgetni minél több óvodavezetővel, 

pedagógussal, akik az 1989-es évek módszertani szabadságát élvezve új utakon indultak el, s 

óvodai életüket, alkotókedvüket Célestin Freinet természet- és életközeli pedagógiája által 

frissítették, teljesítették ki. Ebben kérném a segítségedet… 

Kérlek, hogy az alábbi táblázatban idézz fel szép emlékeidből néhány olyan 

Freinet-s ismerőst, elsősorban a környezetedben élő óvodapedagógust, vezetőt, 

hallgatót stb. (Lehetsz Te magad is!) aki – véleményed szerint – segíthetne a fenti kutatás 

történeti vonatkozásainak feltárásában. (Nem probléma, ha azóta már nem Freinet pedagógus 

és az sem, ha már nyugdíjas…a lényeg, hogy szeressen beszélni) 

A lap hátoldalán nyugodtan folytatható! 

Az itt felsorolt személyeket a későbbiekben szeretném megkeresni, és hivatalosan is felkérni 

őket a kutatásban való részvételre. 

Segítő közreműködésedet előre is köszönöm! 

                                                                                           Kissné Zsámboki Réka 

                                                                         (+36-70-297-2799; zsamboki.reka@chello.hu) 

 

 

Név (ennek hiányában 

keresztnév, becenév vagy 

bármely beazonosításra 

alkalmas adat…) 

Elérhetőség (tel.szám, 

földrajzi hely, cím vagy 

egyéb…) 

Miért épp rá gondoltál? 
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12. sz. melléklet 

Az Óvodai Nevelés 2011. áprilisi számában közzétett kutatási felhívás szövege 

 

Mi lett veletek alternatívok? – avagy hogyan és miért lettünk Freinet pedagógusok? 

„Minden csoda három napig tart!?” Hangzik a közismert szólás, de vajon igaznak tekinthető-e 

ez a mondat az alternatív pedagógiák – köztük a Freinet pedagógia magyarországi jelenlétére 

is? Az 1989-es fordulatot megelőző és követő évektől kezdődően, azaz több mint húsz éve 

találkozhattak először széles körben a magyar óvodapedagógusok az alternatív 

pedagógiákkal, köztük Célestin Freinet (1896-1966), francia reformpedagógus munkásságával. 

Élve a pedagógiai pluralizmus és a módszertani szabadság lehetőségével, a kötelező óvodai 

foglalkozások kényszere után nagy lelkesedéssel és szabadságvággyal ismerkedtek minden 

„forradalminak” ható gyermekközpontú, tevékenységközpontú pedagógiával.  

Célestin Freinet természet- és életközeli pedagógiai koncepciója a pedagógus és 

gyermek szabad önkifejezését biztosítva sok követőre talált a magyar óvodákban az említett 

időszakban. A Waldorf és Montessori szemináriumokkal, tanfolyamokkal ellentétben ahhoz, 

hogy valaki Freinet pedagógussá váljon, illetve pedagógiai munkájában Freinet elemeket 

alkalmazzon, nincs és nem is volt szükség szakmai végzettséget igazoló oklevélre, diplomára. 

A Freinet-szellemiség elkötelezett híveivé azok válnak, váltak igazán, akik megismerve ezen 

pedagógia rendszerét, magukévá tették alapelveit, technikáit; ellátogattak a hazai vagy 

külföldi konferenciákra, Freinet találkozókra, ahol szakmai és személyes élményekkel 

gazdagodtak, aktív tagjai lettek egy alulról építkező országos mozgalomnak és hittek a 

gyermekközpontúság és belülről fakadó permanens szakmai önképzés 

nélkülözhetetlenségében.  

Az 1990-es évek elején több száz óvodapedagógus fordult meg Sopronban, az intenzív 

továbbképzéseken, Freinet találkozón, ahol – több más alternatív kezdeményezés mellett - 

lehetőségük volt megismerkedni Freinet pedagógiájának egy lehetséges magyar óvodai 

adaptációjával. Zsámboki Károlyné (Zsuzsa), Eperjesy Barnáné (Irén) főiskolai docensek, 

Friedrich Árpádné† (Ani) és Lakihegyi Alfrédné (Jutka) gyakorlatvezető óvodapedagógusok 

voltak a soproni Freinet-szellemű óvodai csoport megálmodói és megvalósítói. Az országban 

elsőként itt nyílt lehetőség arra, hogy minisztériumi engedéllyel, kísérleti jelleggel egy Freinet-

szellemű óvodai csoport működjön. A magyar Freinet-mozgalom kezdete nem Sopronhoz 

fűződik, mégis az óvodapedagógusok számára jelentős szakmai bázist és szellemi forrást 

jelentett, amelyből elméleti tudást és gyakorlati ötleteket meríthettek. 

Visszatekintve ezen szép emlékeket idéző időkre, többen is szeretnénk, ha nem veszne 

feledésbe ez a „forradalmi” korszak, és benne a magyar Freinet-óvodapedagógus mozgalom 

múltja. Hisszük, hogy annak az elszántságnak és lelkesedésnek, amellyel a szabadság- és 

alkotásvágytól fűtött óvodapedagógusok hozzáfogtak egy „nyugati” reformpedagógiai 

alapokon nyugvó alternatív óvodai nevelés hazai megvalósításához, be kell kerülnie a magyar 

óvodapedagógia történetébe, mert már néhány évtized távlatából is nagyon érdekesek azok az 

okok, motívumok, történések és hatásmechanizmusok, amelyek vezérelték az akkori 

eseményeket. Igyekeznünk kell a múlt történéseinek megörökítésével, mert egyre többen 

távoznak közülük az „égi óvodába”.  

Vannak történések, amelyekre tényleg igaz, hogy csak három napig tart a csoda, de 

Freinet pedagógiája a maga sajátos dinamikus, szinte állandóan megújuló, a mindennapi életből 
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fakadó rendszerével újra és újra kihívások elé állítja az iránta elköteleződőket. Az emberi 

érdeklődés és feltöltekezés változó ritmusa teszi változatossá a mozgalom dinamikáját. A 

Freinet-pedagógusoknak nem kötelező továbbképzésekre járni, szabad akaratukból saját 

maguk szervezik, keresik a találkozókat, műhelyeket, ahol az őket érdeklő kérdésekre választ 

kaphatnak, sok-sok ötlettel, élménnyel, tartalmas munkálkodással gazdagodhatnak. (2011 

júliusában Pakson várjuk szeretettel az érdeklődőket!) 

Fenti gondolatok alapján hisszük, hogy a 90-es évek lelkesedése nem volt hiábavaló, hogy 

az óvodapedagógusok élen jártak a magyar óvodapedagógia megújításában, hogy példát 

mutattak a többi pedagógusnak a gyermeki személyiség iránti tiszteletről, az örömteli nevelés-

fejlesztés lehetőségeiről, szakmai elkötelezettségről. Ezért szeretnénk, ha összeállíthatóvá 

válna egy olyan kortörténeti dokumentum, amely az óvodapedagógusok szemszögéből, 

személyes narratívák, életutak alapján mutatná be a 90-es évek világát, a Freinet pedagógia 

kibontakozását a magyar óvodákban. Nagyon jó lenne leveleket kapni Tőletek kedves egykori 

lelkes Freinet-pedagógia iránt érdeklődő óvodapedagógusok! Személyes hangvételű 

írásokat, egyéni történeteket várnánk, amelyben sokan elmesélnék azt, hogy az 1989-

90-es években illetve azt követően hogyan és miért lettek Freinet pedagógusok. Nagyon 

szeretnénk, ha mindazok is írnának, akik számára a soproni továbbképzések és Freinet-

s kezdeményezés jelentette az inspirációt. Leveleitekkel, mint korhű 

dokumentumokkal hozzájárulhattok a Freinet pedagógia magyarországi, óvodai 

kibontakozásának megörökítéséhez, melyek egy kiadványban összefűzve, hiteles 

dokumentumként őrizhetnék az óvodatörténetnek ezen izgalmas-mozgalmas 

korszakát. 

Leveleiteket, történeteiteket az alábbi címekre várjuk: Kissné Zsámboki Réka    9400 Sopron, 

Sirály u. 9.    E-mail: zsamboki.reka@chello.hu 

Tisztelettel Célestin Freinet és magyar óvodapedagógusok iránt álljon itt ez a görög mondás: 

„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, hogy azok tartják a fát.” 

 

              Kissné Zsámboki Réka                                                              Zsámboki Károlyné dr. 

NYME-Benedek Elek Pedagógiai Kar, tanársegéd                             ny. főiskolai docens 

  

mailto:zsamboki.reka@chello.hu
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13. sz. melléklet 

 

 Az írásbeli kikérdezés során kiküldött felkérőlevél tartalma 

 

Kedves Óvodapedagógus Kolléganő! 
 

Szeretettel köszöntöm Önt jómagam és a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek 
Pedagógia Kar (egykori Soproni Óvóképző Főiskola) nevében, s engedje meg, hogy egy 
országos kutatásban való részvételre hívjam! 

A hazai közoktatás változásának és a magyar óvodapedagógia történetiségének egy 
rendkívül izgalmas, pezsgő, „rendszerváltó” korszakát – az 1989-1995-ös évek 
eseményeinek egy részletét – szeretném kutatni doktori disszertációm keretei között, 
Magyarország 60 településén élő, közel 130 óvodapedagógus bevonásával.  

Az 1990-es évek elején több száz óvodapedagógus fordult meg Sopronban, az intenzív 
továbbképzéseken, Freinet találkozón, ahol lehetőségük volt megismerkedni Freinet 
pedagógiájának egy lehetséges magyar óvodai adaptációjával. Zsámboki Károlyné 
(Zsuzsa), Eperjesy Barnáné (Irén) főiskolai docensek, Friedrich Árpádné† (Ani) és Lakihegyi 
Alfrédné (Jutka) gyakorlatvezető óvodapedagógusok voltak a soproni Freinet-szellemű óvodai 
csoport megálmodói és megvalósítói. Az egykori soproni óvóképző archívumában 
örömmel tapasztaltuk, hogy fenti időszakban Önt is résztvevőként üdvözölhettük a 
Freinet továbbképzések egyikén, ezért tisztelettel felkérnénk Önt a kutatásban való 
részvételre! 

Személyes hangvételű írásokat, egyéni történeteket várnánk az 1989-1995-ös 
évekről néhány oldalban az alábbi gondolatok, témák mentén: (Kérem, hogy NE csak a 
kérdésekre válaszoljon, bátran írja le egyéni érzéseit, emlékeit, gondolatait erről az 
időszakról!) 

 
 Hogy és miért lett óvodapedagógus? Hol, hogyan, miképp dolgozott 

óvodapedagógusként a „kötelező foglalkozások” idején?  
 Hogy élte meg a „módszertani szabadság” érzését az óvodai munkája során?  
 Honnan hallott a Freinet-pedagógiáról, a soproni Freinet csoportról és a 

tanfolyamról? Milyen élményekre emlékszik? 
 Hogy változtatta meg óvodai munkáját, pedagógusi személyiségét ez a Freinet 

tanfolyam? 
 Mit jelentettek Önnek a soproni óvóképző által kiadott „Egy Freinet szellemű 

alternatív óvodai program” és a „Freinet-vel szabadabban” c. kiadványokat?  
 Freinet-s óvodapedagógus lett Önből? Miért? Miért nem? 
 

Köszönöm, hogy időt szánt a felkérés elolvasására! Kérem, személyes emlékeinek, 
érzéseinek, gondolatainak leírásával segítse kutatómunkámat, mellyel hozzájárulhat az 
óvodapedagógia-történet egy felejthetetlen időszakának megörökítéséhez, méltó emléket 
állítva az óvodapedagógusok lelkes, áldozatos, a gyermekért tenni akaró szakmaiságának!  
 
Kérem, hogy gondolatait a mellékelt válaszborítékban legkésőbb 2011. július 5-ig az 
alábbi címre visszajuttatni szíveskedjék: 
 
Kissné Zsámboki Réka 
9400 Sopron, Sirály u. 9. 

 
Sopron, 2011. május 23.                                         Szívélyes üdvözlettel: 

                                                                                         Kissné Zsámboki Réka 
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14. sz. melléklet 

  

A kutatási felhívásra válaszolók névsora 

 

E-mailben válaszolt: 

Név: Település: Terjedelem: 
(A/4 méret) 

A kutatásban 
történő hivatkozás 
során használt kód: 

Fabóné Nagy Andrea Szarvas 2 gépelt oldal ÚL5 
Icsu Ferencné Polgár 3 gépelt oldal ÚL35 
Péterfalvi Józsefné Sopron 3 gépelt oldal ÚL18 
Schmidt Mária Paks 1,5 gépelt oldal ÚL19 
Tóth Györgyné Felsőzsolca 2,5 gépelt és 9 

kézzel írt oldal 
ÚL22 

Vanyáné Kalocsai Mária Környe 2 gépelt oldal ÚL23 
Varga Csabáné Sopron 2 gépelt oldal ÚL24 
Zsember Mária Szederkény 1,5 gépelt oldal ÚL28 
Pálfiné Kováts Ágnes Budapest 3 gépelt oldal ÚL30 
Postai úton válaszolt: 

Név: Település:  A kutatásban 
történő hivatkozás 
során használt kód: 

Barabás Ernőné Tiszaújváros 6 kézzel írt oldal ÚL1 
Boros Lajosné Ikervár 2 kézzel írt oldal ÚL2 
Czetli Teréz Balatonalmádi 8 kézzel írt oldal ÚL3 
Csordás Csilla Szany 3 kézzel írt oldal ÚL4 
Fodorné Béres Hajnalka Kocs 4 kézzel írt oldal ÚL6 
Gubicza Antalné Bakonyszentkirály 2 gépelt oldal ÚL7 
Hajdinákné Bárány Krisztina Szombathely 2 gépelt oldal ÚL8 
Hack Mártonné Gyula 2,5 gépelt oldal ÚL9 
Harcz Jánosné Zalaegerszeg 3 gépelt oldal ÚL10 
Kardos Józsefné Győr 5 kézzel írt oldal ÚL11 
Kószó Zoltánné Röszke 3 kézzel írt oldal ÚL12 
Kovács Józsefné Tiszaújváros 1 kézzel írt oldal ÚL13 
Kántorné Péterffy Judit Dunaújváros 1 gépelt oldal ÚL14 
Kránitz Pálné Mosonmagyaróvár 4 gépelt oldal ÚL15 
Kovácsné Válint Mária Győr 2,5 gépelt oldal ÚL16 
Naszradi Józsefné Újszentiván 5 gépelt oldal ÚL17 
Sipos Andrásné Környe 2,5 gépelt oldal ÚL20 
Toldi Lászlóné Tarnaméra 3 kézzel írt oldal ÚL21 
Varga Jánosné Romhány 2 kézzel írt oldal ÚL25 
Várkonyi Csongorné Ebes 3 kézzel írt oldal ÚL26 
Zabos Gézáné Tiszaújváros 2 kézzel írt oldal ÚL27 
Palotás Sándorné Tarnaméra 5 gépelt oldal ÚL29 
Személyes találkozás útján (Freinet-találkozókon) adta át: 

Gira Tamásné Tata 2 gépelt oldal ÚL31 
Zaveczné Komáromi Katalin Budapest 2 gépelt oldal ÚL32 
Faggyas Jánosné Szarvas 1 gépelt oldal ÚL33 
Hende Lászlóné Sopron 2 gépelt oldal ÚL34 
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15. sz. melléklet 

  

Szkennelt részletek a Freinet-kutatócsoport által kidolgozott óvodai programból 

(„stencilezett változat”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

239 
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16. sz. melléklet 

 

Az adaptációs döntési folyamat feltárása és elemzése során alkalmazott tartalomelemzés kategóriarendszere és a számszerűsített 

eredmények  

 

 

I. kategória: A döntési probléma meghatározása 
 

Vizsgált 
dokumentumok 

A kategórián belül kirajzolódó és elemzett témakörök 

 A változtatás 
iránt mutatott 

innovációs 
igény 

A módszertani 
beszabályozottság 

elutasítása 

Önellentmondásos 
nevelési elmélet és 

gyakorlat 

A korábbi pedagógiai nézetek, 
tapasztalatok felerősödése, illetve ezen 

belül: 

    Az óvoda és a 
természeti és 

társadalmi 
környezet 
viszonya 

A gyermeki tanulás és 
tapasztalatszerzés 

módja 

Szakdolgozatok 31 
db (SZ) 

20 18 3 10 4 

Új levelek 35 db 
(ÚL) 

23 30 18 16 4 

Összesen: 65% 

 

73% 32% 39% 12% 
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II. kategória: A cselekvési változatok keresése 

 

Vizsgált dokumentumok A kategórián belül kirajzolódó és elemzett témakörök 

 

 Innovatív 
fogékonyság és igény 

az új alternatívák 
iránt 

Az alternatívákban rejlő 
azonosságok és 

különbségek felfedezése 

A szemléletváltásra való 
felkészültség hiánya 

A cselekvési 
változatokkal 

kapcsolatos érzelmi 
bipolaritás 

Szakdolgozatok 31 db (SZ) 21 25 14 5 

Új levelek 35 db (ÚL) 19 11 9 5 

Összesen: 61% 

 

55% 35% 15% 
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III. kategória: A cselekvési változatok értékelése (a döntési kritériumok) 

 

Vizsgált 
dokumentumok 

A kategórián belül kirajzolódó és elemzett témakörök 

 Az alternatívák 
egymástól való 

különbözőségeinek 
értékelése 

A korábbi 
pedagógiai 

nézetekkel és 
értékrenddel 

való 
azonosság 
felfedezése 

A közvetlen 
megtapasztalás 

jelentősége, 
mint kritérium 

A gyermeki 
és 

pedagógusi 
alkotó 

szabadság, 
mint 

kritérium 

A 
természettel 

való 
kapcsolat, 

mint 
kritérium 

A gyermeki 
személyiség 

tisztelete, 
elfogadása és 

kibontakoztatása, 
mint kritérium 

Szakdolgozatok 
31 db (SZ) 

11 24 20 22 15 27 

Új levelek 35 db 
(ÚL) 

3 35 21 31 28 31 

Összesen: 

 

21% 90% 62% 80% 65% 88% 
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IV. kategória: A megfelelő cselekvési változat kiválasztása (a döntés) 

 

Vizsgált 
dokumentumok 

A kategórián belül kirajzolódó és elemzett témakörök 

  

Az intenzív tanfolyamok szerepe 

Az „Egy 
Freinet-

szellemű…” 
c. kiadvány 

szerepe 

A 
kutatócsoport 

oktatóinak 
személyes 

hatása 

 Megerő-
sítés, 

vissza-
igazolás 

Alkotó 
légkör, 

természet- 
és 

életközeli 
tapasztalat-

szerzés 

Hiteles-
ség, 

kongru-
encia 

érzése 

Módszer-
tani 

szabad-
ság 

élménye 

Elmélet és 
gyakorlat 

összhangja 

A közösség 
szinergikus 

hatása, 
egymástól 

tanulás 

Hiteles 
módszer-
tani alap, 
iránymu-

tatás 

Véleményve-
zetői 

szuggesztivi-
tás, 

önkéntelen 
válaszreakció 

Szakdolgozatok 
31 db (SZ) 

10 24 24 12 10 15 11 20 

Új levelek 35 db 
(ÚL) 

25 35 35 27 22 29 33 30 

Összesen: 53% 90% 90% 59% 48% 67% 67% 75% 
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V. kategória: A döntés végrehajtása (a bevezetés első lépései, a kezdeti tapasztalatok) 

 

Vizsgált 
dokumentumok 

A kategórián belül kirajzolódó és elemzett témakörök 

 A döntés 
következtében 

megtapasztalható 
sikerélmény a 

pedagógiai 
tevékenységben 

A 
pedagógusszemélyiségben 

észlelt változások 

A nevelői 
attitűd 

változása 

A gyermeki 
ismeret- és 

tapasztalatszerzés 
folyamatában és 
szervezésében 
bekövetkezett 

változások 

A gyermeki 
közösséghez 

fűződő 
érzelmi 

kapcsolatban 
tapasztalt 
változások 

Az óvodai 
nevelés tárgyi 
környezetének 

átalakítása 

Szakdolgozatok 
31 db (SZ) 

31 17 21 29 27 23 

Archív levelek 
36 db (L) 

36 29 36 36 36 36 

Új levelek 35 
db (ÚL) 

35 30 35 34 34 33 

Összesen: 100% 

 

75% 91% 98% 96% 91% 
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VI. kategória: A döntés értékelése (reflexiók) 

 

Vizsgált 
dokumentumok 

A kategórián belül kirajzolódó és elemzett témakörök 

 A Freinet-pedagógia, mint választott cselekvési 
változat értékelése: 

A Freinet-pedagógussá válás 
értékelése: 

A döntés 
helyességére 

vonatkozó 
reflexiók 

 Más 
alternatívákkal 
való összevetés 

A Freinet-
pedagógia 

sajátosságaiból 
fakadó „másság” 

A „másság”, 
mint 

egyediség 

A pedagógusi 
személyiségben 
bekövetkezett 

változások 

Önazonosság: a 
korábbi vagy 

rejtett 
pedagógiai „én”-
re való rátalálás 

Szakdolgozatok 31 
db (SZ) 

25 19 10 17 24 31 

Archív levelek 36 
db (L) 

21 24 10 29 33 36 

Új levelek 35 db 
(ÚL) 

11 28 14 30 35 35 

Összesen: 56% 

 

60% 33% 75% 90% 100% 
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1. Interjú Zsámboki Károlyné dr.-ral 

Kissné Zsámboki Réka: Az első kutatási alanyom Zsámboki Károlyné, aki az 1989-

ben, Sopronban megalakult Freinet kutatócsoport vezetője. 

Zsámboki Károlyné: Zsámboki Károlyné vagyok, 1972-ben végeztem az Eötvös 

Lóránd Tudomány Egyetemen, matematika-pedagógia szakos tanárként, félig a 

természettudományi karon, félig a bölcsészettudományi karon. A neveléstudományi 

tanszék akkor vezetője dr. Nagy Sándor volt. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, 

mert a tanulmányaimban eltöltött évek nagyon meghatározóak voltak. Ez az az 

időszak volt, amikor Bábosik István és Nádasi Mária friss diplomások tanársegédként 

már szemináriumokat vezettek nekünk. Ekkor már érezhető volt, hogy valami 

változás lesz a neveléstudomány fejlődésében. Nyilván ezt a változást a fiatalok 

szabadabb szellemisége, kreatívabb gondolkodása sarkallta. De azért mindig ott volt a 

tapasztalt professzorok biztos háttere. Dr. Nagy Sándor professzornak köszönhetően 

akadémiai ösztöndíjas lettem az egyetem elvégzése után, ami megint meghatározó 

volt az életemben, mert az akadémián ekkor alakult először egy pedagógiai kutató 

csoport, amelyben egy nagyon lelkes csapat verbuválódott össze. Mihály Ottóé volt a 

szónoki szerep, aki nagy hatással volt a csoport többi tagjára, és mellette sok önálló 

elképzeléssel, tevékenységgel rendelkező kolléga volt. Én, mint a doktorijára készülő 

ösztöndíjas szívtam magamba az oktatásról, nevelésről szóló külföldi folyóiratok 

cikkeit. Az egyetlen Freinet-vel kapcsolatos magyar anyag Veres Judit írása volt, ám 

nekem akkor még fogalmam sem volt arról, ki az a Freinet. Nem is figyeltem fel rá, 

mert az én kutatási területem akkor egészen más irányú volt. Az 1972 és 1975 között 

a reformpedagógiát még mindig burzsoá irányzatnak tekintették, nagyon kevés 

információnk volt róluk. Magyar kísérletekről annál többet lehetett hallani. Már javában 

működött Gáspár László szentlőrinci kísérlete, a matematika nevelését, oktatását, 

tanítását illetően híres volt Varga Tamás professzor kísérlete a Váci utcai iskolában és 

Lénárd Ferenc gondolkodásfejlesztő kísérlete Budán az Arany János utcai iskolában. 

Ezekről volt tudomásunk, és nagyon lelkesítő hatással voltak az emberre, hogy nem az 

oktatási világválság korát éljük, hanem igenis van kiút, és ezek a kísérletek mind pozitív 

kicsengésűek voltak. 
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A doktori cím megszerzése után Sopronba kerültem, szerettem volna elhelyezkedni 

a soproni óvónőképző intézetben, ám helyhiány miatt nem volt rá lehetőségem. A 

Berzsenyi Dániel Gimnáziumban (Evangélikus Líceumban) tanítottam matematikát és 

neveléstudományi fakultatív tárgyat. Akkor kerültek bevezetésre a válaszható fakultatív 

tárgyak. A középfokú oktatásban a szabad választásnak és a módszertani oktatásnak 

lehetőségével élve ezek a neveléstudományi fakultációk az akkori ifjúság számára 

nagyon sok vitalehetőséget, konzultációs lehetőséget jelentettek. Elmondhatták a diákok 

a saját véleményüket. Tehát egy kicsit más volt a hangulat, mint jó pár évvel ezelőtt. Az a 

tény, hogy szabadon választhatok magamnak tantárgyat, lehetett látni, hogy ez a szabad 

választás milyen nagy hatással van a tanárra is és a diákra is. A tanárt olyan módon 

lelkesítette a szabad választás, hogy az oda jelentkező diákok tényleg szívesen, szabad 

akaratukból szerettek volna minél többet megtudni. Ez inspirálta a tanárt is, visszahatott 

a diákokra és elindult egy közösségi munka az iskolákban is. 

Egy pályázatnak köszönhetően sikerült elhelyezkednem az óvónőképző intézetben, 

1985-ben. Voltak elképzeléseim az óvodáról, de egy kicsit megdöbbentett az első 

találkozás. A középiskolai feladatok és légkör után úgy éreztem, hogy az óvodák kötött 

foglalkozásai a gyerekek számára olyan kényszerítő erőt jelentenek, és olyan hangulatot 

teremtenek az óvodában, hogy óvodásnak képzelve magamat, nem szerettem volna oda 

járni. 

Nagyon sokat jártam az óvodákba, hiszen a leendő óvodapedagógusoknak csak úgy lehet 

tantárgyakat tanítani, ha a tanár magát az óvodát, óvónőket és a gyerekeket is jól ismeri.  

Ezért nem az íróasztal mellől és nem a szakirodalomból szereztem a legtöbb 

tapasztalatot, hanem élet közeli helyzetekből. Nem sajnáltam az időt rá, hogy az 

óvodákban ismerjem meg az óvónők akkori módszertani kultúráját, és az akkori óvodás 

gyerekek viselkedését. A kötött foglalkozások óhatatlanul engedelmességre nevelték a 

gyerekeket, és az óvónők olyan mutatványokra kényszerültek ebben az óvodai életben, 

amiből egyértelműen lehetetett látni, hogy ők sem érzik jól magukat ebben a létben. 

Megunták a foglalkozások menetét, elunták azt, hogy évről-évre ugyanazt a tananyagnak 

nevezett óvodai témákat vegyék elő. Vágytak volna arra, hogy valaki mondja meg, mit 

kellene csinálni annak érdekében, hogy egy kicsit ők maguk is megnyíljanak. Saját 

tantárgyaimnak a módszertanát is úgy alakítottam ki, hogy lehetőleg 

megnyilvánulhassanak a hallgatók, és minél kreatívabb óvónőkké válhassanak. A 

pedagógia tanszéken nagyon sok tantárgyat tanítottam, lévén matematika és pedagógia 
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szakos: didaktikát, neveléselméletet, nevelésfilozófiát, amit a pedagógia alapjainak 

hívtunk. Természetesen matematikát és óvodai matematikai nevelést is. Egy év után 

kaptam egy olyan megbízatást, hogy most már elég sokat láttam az óvodából, vállaljam 

el a hallgatók óvodai gyakorlati képzését. Ez azt jelentette, hogy minden héten egy 

hallgatói csoporttal egy egész délelőttöt töltöttünk az I. számú gyakorló óvoda egyik 

csoportjában. A két óvónő először idegenül fogadott. Lakihegyi Alfrédné, Jutka néni és 

Friedrich Árpádné, Ani néni voltak annak a csoportnak a délelőtti illetve a délutános 

óvónői. Úgy gondolták, hogy egy középiskolai tanár nem ért az óvodához, mit fognak 

szenvedni velem, mire kioktatják nekem ezt a szakmát. Ráadásul fogalmuk sem volt, 

hogy emberileg kivel állnak szemben. Az első bemutató foglalkozás után a hallgatókkal is 

és az óvónőkkel is közös megbeszélést tartottunk. A kinyilvánított véleményemre úgy 

emlékszem vissza, hogy nagyon megleptem az óvónőket azzal, amiket az ő 

egyéniségükről és a látottakról mondtam. Olyan pedagógiai érzékenység volt a két 

óvónőben, és olyan gyerekszeretet áradt belőlük, ami nekem nagyon szimpatikussá tette 

őket. Könnyű a hallgatókkal úgy együttdolgozni, ha van két olyan óvónő, akinek a 

tevékenységét tényleg példaként lehet a hallgatók elé állítani. Így azt lehet mondani, 

hogy egyszerű volt a dolgom, pillanatok alatt remek kapcsolatot építettem ki a két 

óvónővel, és a hallgatók is jól érezték magukat ebben az oktatói - óvónői légkörben. 

Szakmailag azt lehetett látni, hogy felszabadultan végezték munkájukat. Mi 

megpróbáltunk lehetőséget adni az ő egyéniségük kibontakozáshoz. Természetesen 

tartani kellett magunkat az 1971-ben bevezetett óvodai törvényhez. Ez egy központi 

óvodai program volt, amely kötelező foglalkozásokat írt elő. Ráadásul én akkor 

nagycsoportba kerültem, ami azt jelentette, hogy heti két kötelező foglalkozáson kellett 

a gyerekeknek részt venni. Tízórai előtt és után volt egy-egy foglalkozás, ami azt 

jelentette, hogy amikor például délelőtt 11 órakor már „hétágra sütött a nap”, mi még 

bent kínoztuk a nagycsoportos gyerekeket valamilyen kötelező foglalkozással. 

K.Zs.R.: Napi két kötelező foglalkozás, jól értem?

Zs. K.: Bizony, napi kettő! Mert ez egy osztott felállásban működő óvoda volt, 4 

csoporttal. Egy osztatlan csoport is volt, csak azért, hogy mint mintaóvoda, legyen arra 

lehetősége a hallgatóknak, hogy osztatlan csoportot is megnézhessenek. Hiszen ha ők 

falura kerültek óvónőnek, akkor ott osztatlan csoportban kellett dolgozniuk. De maga a 

törvény elsősorban arról szólt, hogy a három-négyéveskorúaknak – kiscsoportosoknak - 
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életkoruknak megfelelő tevékenységet adjon meg, középső csoportosoknak heti egy 

kötelező foglalkozást írt elő, és ennek keretében határozták meg, hogy milyen típusú 

foglalkozásokon milyen tananyaggal kell az óvónőknek egy éves ütemtervet készíteni. És 

ahogy korábban említettem, nagycsoportosok esetében a kötelező foglalkozások szám 

napi kettő volt. Ebben a rendszerben azért a jó óvónő megpróbálta a gyerekek számára 

elviselhetőbbé tenni a foglalkozásokat, főleg olyan módon, hogy a játékosság mázával 

leöntötték például azokat a matematikai ismereteket, amelyek a törvényi előírásban 

szerepeltek. Így a gyerekek számára, hogyha bármilyen eszközt adtak vagy képekkel 

játékos keretbe illesztve, próbálták a tudnivalókat szemléltetni, akkor az eszközök 

segítségével, a játékos keret segítségével már nem volt annyira elviselhetetlen a kötött 

foglalkozások légköre. Persze itt is voltak gyerekek, akiknek az akaratát meg kellett 

törni, mert mondjuk építeni szerettek volna, vagy az adott eszközzel egészen mást 

szerettek volna játszani, mint amire azt használni kellett. Ebből adódóan az óvónőnek 

fegyelmezési gondjai támadtak, így az egy asztalnál ülő gyerekeknek ez azt jelentette, 

hogy megszakadt ez a folyamat, elveszett a játékosság is, mert egy fegyelmezési 

probléma a légkört nagyon tönkre tudja tenni. Ami változatos volt, hogy lehetett a 

foglalkozást frontális keretben kezdeni, általában így szokott zajlani, utána jött a 

csoportos foglalkozás az asztaloknál, a végén mindig egy egyéni feladatlap kitöltésével 

zárult a foglalkozás. A gyerekek nagyon jól idomítottak voltak, mert napról napra így 

zajlott az életük, és ez adott egy fajta biztonságérzetet és rítust az ő napirendjükben. 

Igába hajtották a fejüket, és a többség nem lázadozott a foglalkozások ellen. De 

mindnyájan alig várták, hogy befejeződjenek a foglalkozások, és valamilyen szabad 

játékra legyen lehetőségük. Amikor az ember odakerül egy új szituációba, akkor 

könnyen észreveszi az ott folyó életnek a visszásságait. Aki már régóta benne van a 

mókuskerékben, az kevésbé figyel fel olyan dolgokra, mint ami nekem új emberként 

feltűnt. 

K.Zs.R.: Ezt az óvodára vagy az óvóképzőre érted?

Zs.K.: Elsősorban én óvoda-centrikus voltam, és sokkal jobban érdekelt az, hogy az 

óvodában történjenek meg a fontos dolgok, ott legyen rendben minden. Mert abban 

reménykedtem, hogy ha a leendő óvónők, a hallgatók azt fogják látni az óvodában, hogy 

így is lehet csinálni egy derűs, vidám légkörben, ha a gyerekek szeretnek ide járni, és ők 

is szeretnek oda járni, akkor a leendő óvónők hivatástudatában (és a képzésben is) 
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megjelenik majd egy ilyen vonás. Mindenképp az óvodából indítva lehet a képzést is 

olyanná tenni, amilyenné én szerettem volna. Az én elképzeléseim: egy vidám, boldog, 

felszabadult légkörű óvoda, benne természetesen boldog gyerekek. Az óvónőknek végül 

is tetszett az, hogy egy új emberrel kellett dolgozniuk. Még akkor is, hogyha 

megjegyzéseket tettem, illetve megpróbáltam lehetőségeket találni olyan dolgokra, ami 

megkönnyíti az ő munkájukat, és egy szabadabb, kötetlenebb életmódszervezést tesz 

lehetővé. Ilyen volt például az, hogy a reggeli játékban az óvónők olyan módon vettek 

részt, hogy partnerei, részesei voltak a játéknak, a szerepjátékokban ők is felvállaltak 

valamilyen szerepet, és ezzel óhatatlanul mondókákat mondtak, énekeltek a 

gyerekekkel. Vagy könyvnézegetés közben olyan ismereteket közvetítettek a 

gyerekeknek, amelyek sokkal természetesebb módon közvetítették a gyerekek számára 

az ismereteket, tudnivalókat, mintha ugyanezt a foglalkozások keretében tették volna. 

Például egy állatos képeskönyv nézegetése kapcsán érdekes tudnivalókat és egyéni 

történeteket mondtak az óvónők a saját cicájukról, kutyájukról. Ráadásul az egyik óvónő 

falun élt, a saját élményeit, tapasztalatait a reggeli szabd játék keretén belül elmerte 

mondani, mesélni a gyerekeknek. Ugyanez kötelező foglalkozásokon, mint egy oktatási 

tananyag jelent meg. Mivel a reggeli játék keretében megvalósítottuk az egyik 

foglalkozást, tehát a törvény elvárásainak is eleget tettünk, a maradék egy kötelező 

foglalkozást már kibírták valahogy a gyerekek és az óvónők is. Ez az ötlet nagyon 

tetszett az óvónőknek, és ezután megpróbáltak koncentrálni erre olyan módon, hogy 

saját maguknak is bebizonyítsák azt, hogy ők jól végzik a dolgukat, tehát nem ellógják 

azt a foglalkozást, hanem valóban a reggeli szabad játék keretében a gyerekek kisebb-

nagyobb csoportjában elmondták azokat a tudnivalókat, vagy elénekelték azokat a 

dalokat, amelyek aztán a többszöri elmondás után a gyerekek számára ismertté váltak. 

Sőt, különösebb gyakorlás és bevésés nélkül azt vették észre az óvónők, hogy a gyerekek 

önállóan eléneklik a dalokat, holott nem is tartottak ének-zene foglalkozást, ahol 

számukra ezt direkt módon megtanították volna. 1986-ban kerültem a főiskolára, 1987-

ben pedig már megpróbáltuk az óvodában ezt megvalósítani. Hamar rájöttünk, hogy el 

kell „csalni” az egyik foglalkozást, és úgy voltunk vele, megnézzük, mi történik majd, ha 

ilyen módon kerülnek az ismeretek a gyerekek birtokába. 

Egy-két év telt el, amikor az óvóképző egyik tanára Zilahi Józsefné azt szerette volna 

elérni, hogy 3 éves legyen az óvónőképzés. Mindenképp az óvóképzés színvonalát 

szerette volna emelni. Ennek természetesen nem a formai része érdekelte elsősorban, 
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hanem az, hogy 3 év alatt sokkal több mindenre meg lehet tanítani a leendő óvónőket. 

Az óvóképzés minőségét, színvonalát javítani lehetne, így aztán engem is beválasztott 

a tantárgy-fejlesztő bizottságba, ahol kidolgoztuk a 3 éves óvóképzésnek a tervezetét.  

Nagyon sokat beszélgettünk, nemcsak a képzésről, hanem magáról az óvodai életről 

is. Arról, hogy ez a 72-es óvodai nevelési program most már nagyon régi, elavult, a 

világ nagyon sokat változott, ezen is változtatni kellene. Voltak is országos szintű 

próbálkozások, tehát már mindenki érezte, hogy nem tartható annak a programnak az 

oktatás és tantárgyközpontú szemléletmódja. A soproni óvóképző múltjából adódóan 

elég nagy tekintélyt képviselt az ország többi óvóképzőjében is, ezért odafigyeltek Zilahi 

Józsefné kezdeményezésére, és minisztériumi engedéllyel, kísérletképpen elindult 

nálunk a 3 éves óvóképzés. De nem általánosságban, hanem egy hallgatói csoportra 

vonatkozóan. Ez a kísérlet tulajdonképpen csak egy éves dolog volt, mert a következő 

évtől már általánossá vált a 3 éves óvodapedagógus képzés, és valamennyi hallgató részt 

vett abban a képzésben. 

K.Zs.R.: Ez főiskolává válást jelentett?

Zs.K.: Igen. A 3 éves képzéssel párhuzamosan kezdődött az óvodapedagógusok 

intenzív továbbképzése is. Azért sem tudom az évszámokat pontosan fejből, mert 

annyira felpörögtek az események, hogy szinte nehéz pontosan besorolni, hogy 

melyik év melyik hónapjában milyen döntések születtek. Az 1971-es óvodai nevelési 

program megváltoztatására irányuló törekvések is évekkel ezelőtt már elkezdődtek, 

1989 előtt. A 89-es új, óvodai nevelési program sem egyik napról a másikra született, 

ott is előkészületek folytak, különböző szakembereket próbáltak felkérni az egyes 

fejezetek kidolgozására, és megpróbálták megkérdezni az óvónők véleményét. Ezt úgy 

kell elképzelni, hogy az óvónők is láttak egyfajta mozgást, készülődést abban, hogy 

valamiféle változás fog történni. A képzésben is nagy készülődés volt a 2 évről a 3 évre 

történő váltásban, és ezek az események feltehetően befolyásolták egymást, és előre 

vitték, és mindenki próbálta megtalálni azt a lehetőséget, hogy hol tudna javítani a 

dolgokon, miben hogy tudna segíteni. Az óvónők is nagyon segítőkészek voltak, a szülők 

is arra vágytak, hogy a gyerekeik egy boldog gyermekkort tölthessenek az óvodában. 

A pedagógusok, a főiskolán tanító kollégáim is maximálisan támogattak egy minőségi 

képzést és egy minőségi, gyermekközpontú óvodai életet. Ebben a nagy készülődésben 

olvastam a Népszabadságnak egy cikkét, ez már 1989-ben volt. Semmi sem történt 
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olyan éles határvonallal elválasztva. Az évszámokra valóban nem emlékszem pontosan, 

lehet, hogy ez a múlt idézés egyik természetes velejárója, hogy az ember már nem tudja 

pontosan visszaidézni a történések sorrendjét. 

A 80-as évek végén annyi minden történt, a rendszerváltás is, hogy kikiáltották a 

köztársaságot, de az sem egy vezényszóra végbement dolog volt, hanem volt átmenete, 

ami abszolút nem zavarta meg a mindennapi életünket. Sem az oktatásban, sem az 

életben nem jelentett a rendszerváltás egy éles határt, nem emlékszem egy konkrét 

napra, minthogy emlékszem 1956. október 23.-ára. Nem ilyen jellegűek voltak ezek 

a történések, inkább az összefonódás jellemezte ez a korszakot. Az összefonódás a 

társadalmi történésekkel, a törvénykezéssel, hiszen az országos óvodai programok mind 

törvényerejűek voltak, összefonódás a felsőoktatás változásaival, és természetesen 

az óvodai élet történéseivel. Tehát ezek egymásra hatása és konkretizálása bizony 

komoly feladatot jelentene. Én ilyen visszaemlékezésben ezekért a pontos dátumokért 

nem tudnék most felelősséget vállalni. Azt tudom csupán elmondani, ahogy ezeket a 

dolgokat megéltem. Természetesen a sajtó, a média nagyon fontos szerepet töltött be az 

életünkben.

Bármennyire furcsán hangzik, de az agyondicsért ELTE pedagógia szakos hallgatója 

voltam, híres neveléstörténészek tanítottak, utána a Magyar Tudományos Akadémia 

ösztöndíjasaként folytattam a saját kutatásaimat, mégsem hallottam egy világmozgalmat 

elindító, francia pedagógusról, Célestin Freinet-ről. Kicsit furcsa dolog volt szembesülni 

azzal, hogy Célestin Freinet nevét a Népszabadságból kellett megismerni. Iskolateremtő 

szülők címmel jelent meg egy cikk a Népszabadságban, 1990 januárjában. Ezt nagyon 

megjegyeztem, mert ez az újságcikk a mi próbálkozásainknak egy nagyon fontos 

állomása volt. Ez arról szólt, hogy Budapesten, a Virányos úti iskolában, Zuglóban a 

szülők kezdeményezésére a pedagógusok körében elindult egy olyan típusú 

próbálkozás, ami nagyon hasonlított Célestin Freinet, francia pedagógus szellemiségére. 

Konkrétan az egyik szülő tájékozottságának köszönhető, hogy ez a művészeti jellegű 

iskola felkutatta Freinet pedagógiájából, ami fellelhető volt Magyarországon, és külföldi 

kapcsolatokból is. Mint művészeti iskola, a szabad önkibontakozásba kapaszkodva, és a 

gyerekek személyiségének minél szélesebb körű fejlesztésében gondolkodva felvállalták 

azt, hogy megismerik ezt a pedagógiai irányzatot, mert ez az ő hasznukra és a gyerekek 

hasznára is válhat. A szülők egyre inkább szerették volna érvényesíteni a befolyásukat 

az iskolák arculatában. El lehet képzelni, hogy egy művészeti iskolánál ez egyszerűbb és 
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könnyebb is volt, és a pesti szülők általában rámenősebbek is voltak, így aztán nem 

véletlen, hogy megjelent ez az újságcikk. Ebben volt egy rövid összefoglaló Célestin 

Freinet pedagógiájáról, elsősorban szemléleti kérdésekről. Ez a cikk olyan nagy hatással 

volt rám, hogy gyorsan elővettem az óvóképző könyvtárából a Pedagógiai Lexikont, és 

kiderítettem, egyáltalán hogyan kell kiejteni Célestin Freinet nevét, mert annyira 

ismeretlen volt maga a név is. Viszont a név mögött álló pedagógiai személyiség annyira 

közelálló volt hozzám, hogy ez mindenképp felkeltette a kíváncsiságomat. Egyre többet 

és többet, nap, mint nap mentem a könyvtárba és azon voltam, hogy minél többet 

megtudjak erről az emberről. Ilyen módon a lelkesedésemből kijutott a kolléganőmnek, 

Eperjesy Barnabásnénak is, aki környezetismerettel és környezeti neveléssel 

foglalkozott, és a hallgatóknak környezetismeretet tanított. Az is hozzátartozik a 

dologhoz, hogy mi ketten ugyanabban a már említett óvodai csoportban vezettünk a 

hallgatóknak gyakorlatot. Ez azt jelentette, hogy összefonódott a munkánk, hiszen nem 

lehetséges az, hogy az óvónőknek és az oda kísért hallgatóknak és az ott gyakorlati 

képzést folytató hallgatóknak egészen más szemléletű utasításokat adjunk. Mi ketten 

nagyon jól ismertük egymást, egyrészt volt közös tanári múltunk a Berzsenyi Dániel 

Gimnáziumban, másrészt nagyon egy húron pendültünk a pedagógiai 

szemléletmódunkban is. És a két óvónővel (Lakihegyi Alfrédné és Friedrich Árpádné) 

nagyon jól megértettük egymást. Bár a véletlenekben nem hiszek, úgy gondolom, hogy 

valahogy a hasonló gondolkodású emberek előbb-utóbb egymásra találnak. Ő is 

besegített aztán abba, hogy próbáljunk meg minél többet megtudni erről a francia 

pedagógusról, hiszen ő, mint biológus, a természet- és élet közeli nevelésnek nagy híve 

volt. Nekem elsősorban a szabad önkifejezés és a gyermeki személyiség 

önkibontakoztatásának a lehetősége volt az, ami megfogott ebben a szemléletmódban. 

Tehát az, hogy minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen személyiség. Teljesen 

egyéni az ő fejlődése és személyiségének a kibontakozásának az útja. Ez az, amiről 

mindig úgy éreztem, hogy a neveléstudomány akármennyire is egzakt próbál lenni, pont 

emiatt okoz nehézséget a neveléstudomány alapelveinek a megfogalmazása, hogy 

tipizálni próbál, általánosítani próbál, recepteket akar adni, holott ha elismerjük a 

gyermek személyiségének és egyéniségének a megismételhetetlen voltát, akkor eleve a 

neveléstudományról is másképp kell gondolkodni. És a módszereiben is nagyon nagy 

változtatásokra van szükség. Azt hiszem, hogy ez a nagy megdöbbenés, ráismerés volt 

az, ami aztán nemcsak oda vezetett, hogy megismertem Freinet pedagógiáját, hanem egy 
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kicsit magát a neveléstudományt is más szemmel néztem. Mint a didaktika, 

neveléselmélet és egyéb pedagógiai tantárgyaknak az oktatója, nagyon tudtam 

azonosulni azokkal a kezdeményezésekkel, amik például Bábosik István elméletében 

kibontakoztak. A didaktikának, pedig azzal a szemléletmódjával, amit egyrészt még 

hallgatóként tanultam Nádasi Máriától az egyetemen, másrészt, amit felfedeztem az ő 

kutatásai során az ő munkáiban. Többen is voltunk itt Magyarországon, akik érzékelték, 

hogy valamiféle más úton kellene járni. Bár nehéz az iskola rendszeréhez és modelljéhez 

hozzányúlni, valahogyan mégis csak el kellene érni a módszertani megújulást. Nem 

véletlen, hogy az óvoda bizonyult könnyebb terepnek, mert az óvoda jelentette a 

nevelési folyamat kezdetét, ahol nem kell alkalmazkodni már meglévő előzményekhez, 

mármint hogy a közoktatási rendszerbe ilyenkor kerülnek be először a gyerekek. 

Tehát „szűz” terület. Másrészt maga az óvodai rendszer mindig is kötetlenebbnek 

bizonyult, még akkor is, amikor órarendszerű, kötelező foglalkozások voltak. Az óvoda 

nagyon jó lehetőséget biztosított arra, hogy később az iskolában is alkalmazható 

módszereknek a kísérletező helye lehessen. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy nagyon jó 

helyen vagyok itt a soproni óvóképzőben, és nagyon jó lehetőségek állnak előttünk, hogy 

megváltsuk a világot, és a gyerekek életét egy örömteli és boldogságot sugárzó közegben 

valósítsuk meg. Fő cél volt, hogy kibontakozhassanak, és boldogan élhessék óvodai 

életüket. Ez a pedagógia a későbbiek folyamán nagyon sok rejtett tartalékot, forrást 

jelentett számunkra, de a kezdeti lépésekhez elég volt azt tudni, hogy hogyan 

tevékenykedett ötven évvel ezelőtt egy Célestin Freinet nevű francia pedagógus. 

Megdöbbentő volt az, hogy a reformpedagógiákról ilyen keveset tudtunk. Célestin 

Freinet-nek a szellemisége a reformpedagógiák között is olyan különlegesnek bizonyult, 

hogy nekünk is és másoknak is vonzóvá tette ezt a pedagógiát. A Népszabadság cikkében 

szerepelt Galambos Ritának és Horváth H. Attilának a neve. Az utóbbi olyan módon 

szerepelt, hogy ő az Országos Pedagógiai Intézet munkatársa. Volt reményünk arra, hogy 

vele felvegyük a kapcsolatot, és talán elérhető lesz a számunkra. Akkor már a főiskolánk 

szellemiségét nemcsak Zilahi Józsefné tantervi reformja és a három éves képzésnek a 

tartalmi kérdései foglalkoztatták és tették híressé, hanem főigazgató helyettesként 

Fodorné Tóth Mariann nagyon segítőkész volt abban, hogy a képzőnek az oktatóit, 

óvónőit, hallgatóit hozzásegítse a maga kapcsolatai révén és nemcsak a soproniakat, 

hanem mondhatom azt, hogy országos szinten is és a határon túliakat is segítette abban, 

hogy minél többet megtudjanak autentikus személyektől. Tehát olyanoktól, akik a 
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rendszerváltás idején kulcsszerepet töltöttek be az iskolai rendszerek folyamatában is. 

Ezeket a szakembereket meghívta a főiskolára, így közvetlenül tőlük értesülhettünk 

olyan dolgokról, hogy például mit jelent az alternativitás és a pluralizmus, hogyan lehet 

élni a módszertani szabadsággal, hiszen a 85-ös törvény biztosította ez a jogot a 

pedagógusok számára. De az évtizedek óta gúzsba kötött pedagógus társadalom 

számára utat kellett mutatni, elmagyarázni, megmondani és megmutatni, hogy mi az, 

ami kapaszkodót jelenthet, és ebben a nagy szabad szárnyalásban buktatókat jelent, és 

mire kell figyelni, hogyan érdemes kezdeni. Ebben nagy segítséget kaptunk Mihály 

Ottótól, Trencsényi Lászlótól, Horváth H. Attilától is. Tóth Mariann közvetítésével jött 

Sopronba előadóként Horváth. H. Attila, így személyesen ott találkoztunk először egy 

soproni előadása keretében. Az előadásra máig emlékszem, az ő Németországban töltött 

látogatásáról, tapasztalatairól szólt, a német nyelvtudása azt tette lehetővé, hogy 

Németországban ismerkedjen a Freinet-pedagógiával. Német Freinet iskolákat 

látogatott meg, innen szerezte azokat a hétköznapi tapasztalatait, amelyeket nagyon 

készségesen átadott az óvónőknek, annak ellenére, hogy ezek iskolai tapasztalatok 

voltak, nekünk mégis sokat jelentett szemléletmódjában az ő előadása. Meggyőzött 

minket arról, hogy igenis valamilyen módon fel kell venni a kapcsolatot vele, és el 

kellene kezdeni építkezni, mert úgy éreztük, hogy jó úton járunk. Ha a világ ötven 

országában ilyen sikere van ennek a pedagógiának, akkor nem véletlen, hogy nekünk is 

megtetszett ez a pedagógiai irányzat. A fogadókészség Horváth H. Attila részéről 

megvolt, azonnal meghívott minket egy Freinet-találkozónak nevezhető összejövetelre, 

ami Pesthidegkúton mindössze 8-10 résztvevővel zajlott. Ez egy tábor jellegű dolognak 

indult, és odautaztunk Eperjesy Barnabásné, Irénkével ketten. Ebben a táborban 

Horváth H. Attilát alig ismertük meg, mert az egyik füle narancssárgára volt festve - csak 

az egyik füle - (nevet), az egész öltözete nagyon mókás volt. Mi pedig Irénkével 

kiskosztümös, tűsarkú cipős öltözetben jelentünk meg ebben a közegben. Először 

nagyon rosszul éreztük magunkat, de ez is egy olyan hatás volt, ami a másságát ennek a 

szemléletmódnak, hozzáállásnak, pedagógiának tovább erősítette bennünk. Nagyon jól 

sikerült ez az egynapos találkozás, ahol megismertük Galambos Ritát is, és azóta, 

számomra már ismeretlen embereket, akik valamilyen módon szerettek volna többet 

tudni Freinet pedagógiájáról. De nem is maga a pedagógia volt a lényeg, hanem az a fajta 

szabad önkifejezési lehetőség, amit megélhettek a táborban résztvevők. Nekünk ez 

először kissé furcsa volt, de délután alig akartunk hazajönni, mert annyira megtetszettek 

11



az ábrázolási technikák, amiket életünkben először ott láttunk, ezért nehéz volt eljönni a 

táborból. Itt volt lehetőségünk arra, hogy megismerjük azt az óvodát, az óvónőket, akik 

annak az iskolának a közelében voltak, amiről a Népszabadság cikkében olvastam. A 

Virányos úti iskola szomszédságában volt a Zalai úti óvoda, és az iskola és az óvoda jó 

kapcsolatának köszönhetően az óvoda megismerhette azt a kezdeményezést, amit az 

iskolában Galambos Rita és Horváth H. Attila kezdeményezett és támogatott. Az óvónők 

ekkor már ismerték az iskolán keresztül Horváth H. Attilát, és tudtak valamennyit erről a 

pedagógiáról. Nekünk annyiban volt előnyünk, hogy a szakirodalmat jobban ismertük, 

mint az óvónők, mert az óvónőknek sosem volt idejük arra, hogy a könyvtárat 

látogassák, a szakirodalmat tanulmányozzák, és a könyveket bújják. Nyilván egy 

főiskolai oktató munkájának egy része eleve kutatómunka. Mi már hozzászoktunk 

ahhoz, hogy a publikációkat meg tudjuk keresni, és tudjuk őket használni. Úgy voltunk 

vele, hogy elméletben már jóval többet tudtunk Freinet pedagógiájáról és az ő 

módszereiről, az óvónők viszont átéltek bizonyos Freinet módszereket Horváth H. Attila 

közvetítésével, amelyeket átélési technikával próbáltak bevinni az óvodai életbe. De 

programjuk nem volt, éves tervük a munkájukról nem volt, hanem ezek a módszertani 

elemek voltak, melyek nekik nagyon megtetszettek. Az iskola is örült, hogy ebből az 

óvodából a körzetesítés miatt odakerülő gyerekek már valamilyen módon a 

művészetekre jellemző szabad önkifejezés élményével találkoztak az óvodában, és 

milyen jó lesz ez az iskolában, hiszen erre már lehet építeni. 

K.Zs.R.: Emlékszel, kik dolgozatok akkor abban az óvodában?

Zs.K.: A vezető óvónő Major Aranka volt, a két óvónő, Karczewicz Ágnes és  Miehle Anna 

volt, akik gyakorlatilag ráharaptak erre a módszerre. Valószínű, hogy úgy, mint a mi 

óvodánkban is, az ő egyéniségükhöz illő módszert igyekeztek találni. Valószínű ilyen 

módon találtak rá erre a pedagógiára. Illetve fel tudták vállalni a hallottak alapján ezt a 

módszert, mert az ő egyéniségükhöz is közel állt. Egyébként egyikük sem folytatott 

művészeti tevékenységet, erős egyéniségek voltak, akik hittek abban, hogy van másság a 

világon. Ennek a másságnak a jogát meg lehet védeni ennek a pedagógiának a 

segítségével. Az ő saját szabadságukat és másságukat meg tudják valósítani, ha Freinet 

követőinek vallják magukat. Miután hazajöttünk Irénkével Nagykovácsiból, 

beszámoltunk az óvónőknek a látottakról, hallottakról, az élményekről, ami ott ért 

minket. Összehasonlítva a szakirodalomból szerzett tudásunkat, a látottakat folytattuk 
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az óvónőinkkel elkezdett dolgot, hogy próbáljuk meg az egyik foglalkozást a játékidőben 

komplex módon megvalósítani, ezzel a törvénynek is eleget téve, a gyerekek fejlődését 

felvállalva, mi is jól járunk, a gyerekek is jól járnak. Jól éreztük magunkat, mindenki 

adhatta saját magát, ebben a szellemiségben gondolkodva. Megegyeztünk az óvónőkkel, 

hogy ezt folytatni kellene tovább olyan módon, hogy próbáljuk meg éves terv 

formájában rögzíteni ezeket a dolgokat, ahogy mi elkezdtünk próbálkozni. A 

foglalkozások helyett valamiféle témaegységeknek a felvállalásával kezdtük szervezni az 

óvodai életmódot. Ez nagyon bonyolultnak tűnt, egyrészt olyan mély gyökerei voltak és 

vannak - a mai napig is - az óvodai foglalkozásoknak, hogy nehéz volt ebből a keretből 

valamilyen módon kikerülni. Ez a foglalkozásoknak a tantárgyközpontúsága az, ami 

merevvé tette őket, és az elnevezés elvileg maradhatott volna, de mivel olyan szorosan 

kötődött a foglalkozás szóhoz a kötöttség, a kötelező részvétel, tananyag központúság és 

a „kötelezőség”, hogy magát az egész fogalmat ki kellett vinni az óvodapedagógiából, 

ahhoz hogy valami újba tudjunk belekezdeni egyáltalán. Ekkor jött a kérdés, hogy mit 

hozzunk helyette? Ekkor próbáltunk tevékenység körökben gondolkodni. Kiderült, hogy 

ezek a témakörök, tevékenységi körök a további tanulmányozásaink során egy új 

kategóriába sorolhatók, ezek a projektek. De akkor mi még nem tudtuk, egyáltalán mik 

azok a projektek, és ezek az általunk csokorba kötött tevékenységi formák, témakörök 

hogyan jeleníthetők meg, és milyen elnevezéssel illessük őket. Ezért az első éves 

programunk szerkesztéséhez egy táblázatos formát választottunk, mert úgy gondoltuk, 

hogy a táblázat függőleges és vízszintes olvasása legalább két dimenziót jelent. Ez azért 

fontos, mert a komplexitást jobban lehet így érzékeltetni, hogy ha valami vízszintesen 

egy rendszerben értelmezhető, és függőlegesen egy másik külön rendszerben 

értelmezhető. Tehát ugyanannak a tevékenységnek a tartalmi színességét legalább két 

dimenzióban vagy még többen –a szerint, hogy a táblázatnak hány oszlopa volt- ki 

lehetett mutatni. Nagyon boldogok voltunk a „táblázatos felfedezésünktől”, 

megpróbáltuk kitölteni olyan módon, hogy közben, mint gyakorló óvoda, figyelni kellett 

arra, hogy a leendő óvónőket is képezzük. Hozzánk nagyon sok óvodapedagógus jött és 

jön, hiszen a levelezőképzés keretén belül is képzéseket tartottak a gyakorló óvodák. 

Tehát számon kérhették rajtunk, hogy nem törvénytelen-e, amit mi csinálunk? Az 

óvónőkön is láttuk, hogy egy kicsit félnek a vezető óvónőtől, hogy mit fog szólni hozzá 

ahhoz, hogy ők itt nem egészen szabályos módon szervezik az óvodai életet. Ekkor 

döntöttünk úgy, hogy legitimmé kell tenni, amit csinálunk, mert egy gyakorló óvoda 
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nagyobb felelősséggel rendelkezik, mint ha az ország valamely területén végeztük volna 

tevékenységünket. Azért hogy az óvónők is biztonságban érezzék magukat, de el se 

vesszen az a dolog, amit mi saját hobbiból felfedeztünk, kutattunk, tapasztaltunk, utána 

jártunk, ezért döntöttünk úgy, hogy beadványt intézünk a minisztériumhoz, melyben 

engedélyt kérünk, hogy ismerjék el egyedi kísérletként és engedélyezzék számunkra ezt 

a Freinet szellemű életmódszervezést. Ez a próbálkozásunk évközben volt, hátha kapunk 

rá engedélyt. Mi 1989 szeptemberében lényegében „törvénytelen módon” folytattuk a 

képzést és az óvodai életet, és ezért az engedélyt úgy kértük, hogy visszamenőleges 

hatállyal, azaz 1989. szeptember 1-jei hatállyal engedélyezzék ennek a programnak a 

kipróbálását itt a gyakorló óvodában. Meg volt az engedélyünk, számomra ismeretlen az 

a név, aki a minisztérium részéről aláírta ezt a kísérleti engedélyt. Akik a támogatásukról 

biztosítottak minket és ismert emberek, azok közül Báthory Zoltánnak a nevét tudom 

mondani. Akkor már alakultak különböző alapítványok, szervezetek. Ilyen volt a 

Közoktatás Fejlesztési Alap is, amely egy állami támogatású alap volt, Soros Györgyé 

pedig egy magánalapítvány volt. Szintén állami volt a Közoktatás Modernizációs 

Alapítvány is, Zsolnai József kuratóriumi elnök vezetésével működött. Tehát 

belekerültünk végül is egy olyan szakmai körbe a pályázataink révén, ahol 

visszaigazolásokat kaptunk a beadott pályázataink alapján, hogy igen, mi csak csináljuk, 

támogatják. Mint egy lektorált dolog, úgy kezeltük ezeket a pályázatokat, és úgy 

folytattuk tovább a munkánkat egészen odáig, hogy az érdeklődők nagy száma miatt, és 

főiskola stencilező kapacitásának a kis mértéke miatt (nevet) született meg az a 

gondolat, hogy egy nyomdai kiadványban jelentessük meg az eddig táblázatokban 

sokszorosított programjainkat. Egyébként a minisztériumi kísérleti engedélyhez ezt a 

táblázatos, stencilezett programot küldtük el, hogy ők is lássák, mi az, amire mi kérjük az 

engedélyt, a támogatást.

Horváth H. Attila és Galambos Rita folytatták Budapesten az ő Freinet mozgalmi 

toborzójukat. Létrehozták 1990-ben a Magyar Freinet Alapítványt, melynek alapító 

tagjai között voltunk mi is. Ez egy országos mozgalmat kívánt támogatni, elsősorban a 

tanítókra próbált koncentrálni, illetve mi soproniak az óvodapedagógusokra is. Az 

alapítvány működéséhez hozzátartozott, hogy Horváth H. Attila és Galambos Rita is 

járták az országot, és próbálták ismertetni Freinet pedagógiáját. Nekünk is szoros 

kapcsolatunk volt leginkább Horváth H. Attilával, mert ő volt a kuratórium elnöke, az 

országos mozgalomnak a kezdeményezője, alapítója és első számú vezetője. Tehát 
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Horváth H. Attilával nagyon jó volt a kapcsolatunk, mindent megpróbáltunk vele 

megbeszélni. Mivel Freinet saját életében is óvakodott attól, hogy bárki más az általa írt 

könyvekkel vagy megszövegezett didaktikával befolyásoljon, ezért mi is óvatosak 

voltunk a kiadványokkal. Nem arról van szó, hogy valamit kőbe kell vésni, és ezt 

betartani. Ez a pedagógia nem deklarált elvekkel dolgozik, hanem teljesen az egyéni 

módszertani megoldásokat és testre szabott módszereket helyezi előtérbe. Féltünk attól, 

hogy ha egy program írásban megjelenik, akkor ezt mindenki úgy tekinti, mint ahogy 

tekintették a kötelező Országos Óvodai Nevelési Programot. Ha egy ilyen jellegű kész 

anyag kezébe kerül egy óvónőnek, akkor elképzelhető, hogy úgy gondolja, hogy ezt így, 

ahogy ott van, egy az egyben kellene megvalósítani. Ám Freinet pedagógiája pont arról 

szól, ahogy saját magára vetítve azt mondta, hogy neki ne Párizsból mondják meg, hogy 

mit kell csinálni egy dél-franciaországi kis faluban, mert azt ott nem tudhatják, ezt ő 

tudja a legjobban. Ugyanúgy mi is úgy gondoltuk, hogy nem a soproni programot kell 

követni az ország összes óvónőjének, hanem ez csupán egy minta teletűzdelve soproni 

hivatkozásokkal, amit mindenkinek át kell gondolni, át kell ültetni a saját képére és az 

óvodájára. Horváth H. Attila is idegenkedett először attól a gondolattól, hogy 

megjelenjen egy ilyen kiadvány. A lektori véleményében hangot is adott ennek a 

félelmének. Ezért is kiemelten szerepel a könyv borítóján és a bevezető szövegében is, 

hogy ez egy soproni Freinet szellemű óvodai program, jelezve ezzel, hogy sokféle 

program készíthető, ami mindegyik Freinet szellemű lehet, és nem ezt az egy programot 

kell utánozni. Nagyon sokan levelet írtak a soproni óvóképzőbe, feladták a kiadványnak 

az árát és a főiskola titkárságának segítségével körülbelül három-négyezer könyvet így 

forgalmaztunk. A kiadvány megrendelésével kapcsolatos leveleket sajnos nem őriztük 

meg, pedig még most is magam előtt látom azt a nagy dobozt, amiben a titkárságon 

gyűjtögettek, majd őrizgettek, ami tömve volt levéllel borítékolva, megdöbbentő látvány 

volt a levélsokaság. Ez azt mutatta, hogy az óvónők nagyon szerettek volna egy 

kapaszkodót találni ebben a kiadványban, hogy egy kicsit eligazodjanak abban a színes 

forgatagban, ami körülvette őket.

K.Zs.R.: Ezek a levelek csak azt tartalmazták, hogy szeretnék megrendelni a könyvet? 

Zs.K.: Nem. Azért is sajnálom, hogy elvesztek ezek a levelek, mert az óvónők azt is 

leírták, hogy miért szeretnék elolvasni. Vagy valamelyik kolléganő előadását látták, és 

megfogta őket. Szerettek volna saját példányt, hogy a mindennapjaikban fel tudják majd 
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használni. 

K.Zs.R.: A pedagógiai kar archívumában találtam néhány levelet, ezek valószínűleg 

onnan származnak?

Zs.K.: Igen, elképzelhető, hogy maradtak ezekből a levelekből. Nekünk akkoriban annyi 

elfoglaltságunk volt, bár nagyon jó lett volna, ha ezeket a dolgokat ténylegesen kézben 

tudjuk tartani, de mivel a titkárságon keresztül zajlottak ezek az adásvételek, és 

tulajdonképpen ez a főiskola kiadványa volt, tehát a pénz is nekik folyt be, tehát nem 

magánkiadványként jelent meg. Az óvónők lelkesedéséről és levelezéséről regényt 

lehetne írni. Tényleg olyan sok szálon futottak akkoriban az események, hogy nagyon 

nehéz nekem most párhuzamosan beszélni bizonyos dolgokról, mert a főiskolán 

ráadásul nemcsak mi voltunk ilyen kezdeményezők. Sopronnak máig híre van olyan 

tekintetben, hogy az alternatív mozgalomban fontos szerepet töltött be, legalább hétféle 

különböző kezdeményezés indult a rendszerváltás után. Mindegyik kezdeményezés 

jellemzője az volt, hogy oktatók és óvónők alkottak egy „team”-et, az oktató adta minden 

esetben a biztos hátteret, ami egyfajta biztonságérzetet nyújtott az óvónőknek. Hittek 

abban, hogy amit ők szeretnének a nagy szabadságvágyukkal megvalósítani, azokhoz az 

oktatók a gyakorlati képzés keretében mindig segítséget adnak. Természetesen volt, ami 

nem az óvónőktől indult ki, hanem kollégáktól, mert az oktatók körében elég sok olyan 

tanár volt, aki óvodapedagógus diplomával is rendelkezett, és nem voltak ugyan 

gyakorló óvónők, de voltak álmaik, vágyaik, amit szerettek volna megvalósítani. Talán a 

leghíresebb alkotó team Zilahi Józsefné és Stöckert Károlyné által vezetett team volt. 

Mind a ketten gyakorló óvodapedagógusok is voltak, és szerették volna jobbá tenni a 

magyar óvodai életet. Kicsit a saját szakmájukból indultak ki. Magyartanárként és 

pszichológusként az ő programjuk az óvodai anyanyelvi nevelésre és játékra 

koncentrálódott. Nagyon sokan a Waldorf pedagógiának egy magyar változatát fedezték 

fel ebben a programban. Ők ezt csak a saját nevükkel fémjelezték és nem kívántak a 

Waldorf mozgalomhoz csatlakozni. 

K.Zs.R.: Voltak még ilyen kezdeményezések?

Zs.K.: Nagyon sok ilyen kezdeményezés volt, de az idő az „nagy úr”, és volt, amelyik 

kiállta az idő próbáját és alternatívának számít. Voltak, akik a hagyományőrzést 

tekintették szívügyüknek, és próbálták ezt a lehetőséget kihasználni arra, hogy az óvoda 
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életmódszervezésben ez kapjon nagyobb hangsúlyt. Voltak, akik a kreativitás és 

gondolkodásfejlesztés mentén próbáltak haladni, ilyen jellegű programot állítottak 

össze. Tehát nagyon érdekes volt a soproni óvodai élet, érdemes volt ellátogatni a 

soproni képzőbe. Éltek is ezzel a lehetőséggel, az ország minden részéből jöttek 

látogatók. A főiskolai alternatív kezdeményezések, inkább azt mondom, hogy különböző 

életmódszervezések egy kicsit a rivalizálást is jelentették egymás között, főleg az 

oktatók részéről. De valószínűleg az óvónők között is volt egy ilyen jellegű dolog. Ez 

néha talán az egészséges rivalizálás határán is túlment (nevet), de nyilván a nagy 

lelkesedés miatt, és hogy mindenki annyira a sajátjának érezte, és saját gyermekeként 

védte a programját. De jó hatással volt ránk is, mert arra kényszerített minket, hogy 

megfogalmazzuk a hasonlóságokat és a különbözőségeket. Tehát az alternativitás, vagy 

az, hogy valamit másként csinálunk, mert különféleképpen lehet értelmezni óvodai 

életmódszervezéseket, ez abban nyilvánult meg, hogy mindenki megpróbálta 

összehasonlítani a kollégáinak az óvodai elképzeléseit a sajátjával. Néha el kellett 

ismerni az azonosságokat, ami utólag visszatekintve egy teljesen normális dolog volt. De 

nagyon jó volt, hogy a különbségeket is meg kellett fogalmazni, sokszor barátokkal, 

tiszteletreméltó kollégákkal szemben, ami nem mindig váltott ki pozitív hatást. Tehát 

ebben az időszakban nemcsak a szép oldalát kell látni a dolgoknak, hogy mindenki 

megmozdult, és egy olyan sokszínűség alakult ki nemcsak Sopronban, hanem országos 

szinten is, hanem megmutatkozott mindig a rivalizálás. Vitáink voltak, előadásokon 

fontos volt, hogy ki után ki következett, hogy tudjunk reagálni egymás megjegyzéseire. 

Milyen módon tudta a saját programjának sajátosságait kihangsúlyozni, ez nagyon 

fontos volt. Freinet pedagógiájában ez azért is nehéz volt, mert ezt úgy kell elképzelni, 

mint alternativitást az alternativitásban. Vagyis ahány ház, annyi szokás. Ahány gyerek, 

annyi féle. Ahány óvónő, annyi féle. Ez a szemléletmód mások szemében 

megkérdőjelezte, hogy vajon komoly dolog-e ez a Freinet pedagógia? Hiszen még 

deklarált elvei sincsenek, akkor ki lehet Freinet pedagógus? Majdnem mindig ezzel a 

kérdéssel bombáztak bennünket előadás után. Elhangzott, hogy a Waldorf pedagógia 

mégiscsak komolyabb, hiszen ahhoz diploma kell. Akkor egy Freinet pedagógiával mit 

lehet kezdeni? Hogy lehet ezt megtanulni? Hogy lehet megkülönböztetni, hogy valaki 

Freinet pedagógus vagy sem, ha még diplomát sem szerezhet ebből a pedagógiából? Ez 

annak volt igazán probléma, aki nem ismerte igazán ennek a pedagógiának a 

sajátosságait és Freinet élettörténetét, az eredeti francia mozgalmat, a nemzetközi 
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mozgalmat. Azoknak ez valóban problémát jelenthetett. 

Nálunk mindenki megszokta azt, hogy elmegy egy tanfolyamra, arról kap egy papírt, egy 

jogosítványt, és akkor ezt csinálhatom. Ha nincs papírom, akkor nem csinálhatom. Ezért 

a Freinet mozgalomban ez egy kritikus pont volt, hogy ki tekinthető Freinet 

pedagógusnak. Kiírhatja-e az óvodájának a bejáratára, hogy ez egy Freinet óvoda, 

amikor semmivel sem tudja bizonyítani, hogy ő bizony Freinet pedagógus. Ezekről a 

kérdésekről folyóiratokban is szakmai viták folytak. A Pedagógiai Szemle több ízben is 

helyt adott Freinet pedagógiájával kapcsolatos írásoknak, de az óvodapedagógusok 

körében maradva, az Óvodai Nevelés folyóirat volt az, amely az alternatív pedagógiák 

bemutatására lehetőséget adott. A mi bemutatkozásunkra 1991-ben került sor az 

Óvodai Nevelés hasábjain, az Óvodai Nevelés 7. és 8. számában. Ezt azért tudom, mert ez 

tényleg egy nagyon fontos állomása volt a mi munkánknak, és hogy úgy 

mondjam „nyilvánossá tétele”, ami megint csak elismerést is hozott. Másrészt, egyfajta 

lehetőséget biztosított arra, hogy megismerjék az óvodapedagógusok ennek a 

pedagógiának a sajátosságait, és a kapcsolódás lehetőségeit. Ekkor már megjelent a 

kiadványunk is, „Egy Freinet szellemű óvodai program”, és a cikknek a hatására a 

megrendelések száma természetesen emelkedett. Ahogy említettem, az Óvodai Nevelés 

című folyóirat nagyon jó fórum volt arra, hogy az óvónők megismerhessék az ott 

megjelent bemutatkozások kapcsán az ország legkülönbözőbb helyein megvalósuló 

kezdeményezéseket. Ezek az alternatív óvodai programok egy része a 

reformpedagógiában gyökerezett, őket a szakma valahogy nagyobb elismerésben 

részesítette. A másik részük az óvónőknek, pszichológusoknak vagy más területen 

működő fejlesztőpedagógusoknak, más területen elkötelezett szakembereknek a 

kezdeményezései voltak. Ezeket nagyobb kétellyel fogadta a szakma, mivel a szakmai 

háttere nem volt olyan kidolgozott, mint egy Európa szerte ismertté vált 

reformpedagógiának. Érthető, hogy némi bizonytalanság övezte ezeket az alternatív 

kezdeményezéseket. Az Óvodai Nevelésen kívül nagyon sok óvodához kapcsolódó 

intézmény próbált lehetőséget biztosítani arra, hogy az óvodapedagógusok széles köre 

megismerje az országos kezdeményezéseket. A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület volt 

a legfelsőbb szakmai fóruma az óvodapedagógusoknak, ők nemcsak a szokásos évi egy 

konferenciát szerveztek ebben az időben, hanem területenként is próbáltak 

konferenciákat szervezni, hogy ne kelljen átutazni mindenkinek az egész országot azért, 

hogy halljon ezekről a kezdeményezésekről. Az első és legemlékezetesebb szervezésű a 
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miskolci konferencia volt, ennek könnyen utána lehet nézni, hiszen erről 

konferenciakötet jelent meg, ha jól emlékszem Alternatív Pedagógiák Magyarországon 

címmel. Ez a konferencia alkalmat adott arra, hogy mindenki bemutathassa a saját 

alternatív programját, kezdeményezését. Akkor Horváth H. Attila és a soproni 

kolléganőmmel mutatkoztunk be. Attila az általános Freinet pedagógiai vonatkozásokat 

mondta el, mi pedig mindig a konkrét óvodai gyakorlati megvalósulásokról szoktunk 

beszélni. Olyan sok konferencia meghívást kaptunk, hogy már ilyen misszionáriusi 

érzések bontakoztak ki bennünk, hogy nekünk járni kell az országot és terjeszteni, és 

mondani, mondani, az óvónőket segíteni ott, ahol tudjuk, abban, amiben tudjuk. Ez nagy 

hivatástudattal zajlott bennünk. Természetesen jó volt hallani mások elképzeléseit is, 

mert mindig az ember a saját értékét mások tükrében látja igazán reálisan. Különösen jó 

volt, hogy ketten voltunk Irénkével és mindkettőnkben megfogalmazódtak dolgok, 

amelyeket egymással is meg tudtunk vitatni. Ezek a jellegű konferenciák és másokkal 

való ismeretségek nagyban elősegítették a folyamatnak a letisztulási szakaszát. A 

kezdeti lelkesedést kell, hogy kövesse egy olyan szakasz, amelyben helyére kerülnek a 

dolgok, reálisabban fel- vagy leértékelődnek bizonyos elemek, miszerint a magyar 

óvodapedagógiába kellett adaptálni egy francia iskolapedagógiát, hogyha kiélezzük a 

helyzetet, pontosan erről volt szó. 

A többi kezdeményezésnek mindig az volt a jellemzője, hogy mindenki tanfolyamot is 

hirdetett, amelyen ő felkészítette az általa vallott pedagógiai módszerekre, alapelvekre 

az érdeklődő óvónőket. Ahogy mondtam, Freinet soha nem kötötte diplomához, hogy kik 

lehetnek az ő követői. Ezt az egész világon mindenkinek tiszteletben kell tartania. Tehát 

sohasem hirdettünk úgy tanfolyamot, hogy erről majd kapsz egy bizonyítványt, és akkor 

lehetsz Freinet pedagógus. Ez volt a mi sajátosságunk, ami egyetlen más magyar 

alternatív pedagógiai mozgalomnak sem volt a jellemzője. Így mindenki a saját 

felkészítését úgy zárta, hogy összegezte a hallottakat az összes óvónő kollégának, és 

útjára bocsátotta őket azzal a kéréssel, hogy a hallott alapelvek szerint cselekedjen 

ezután. Szerintem sok kezdeményezésnek éppen az vetett véget, hogy az óvónők nem 

élhették ki a szabadságvágyukat, hiszen egy olyan időszakban születtek ezek a 

programok, amikor az óvónők végre megszabadultak a kötöttségektől, szerették volna 

megvalósítani önmagukat, persze némi segítséggel, hiszen annyira nem akartak 

magukra maradni. A gúzsba kötés ellen azonnal tiltakoztak, és bármilyen kötelezőséget 

éreztek egy programban, akkor azonnal átgondolták, hogy felvállalják-e vagy sem. 
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Szerintem nekünk azért volt sikerünk, mert mi mindig arra buzdítottuk az óvónőket, 

hogy ez a pedagógia komoly önművelést kíván az óvónők részéről, és csak olyan módon 

lehet elsajátítani, hogy eljár Freinet találkozókra és olyan jellegű fórumokra, ahol minél 

többet megtudhat erről a pedagógiáról. Tehát önművelés szintjén kellett hozzájutnia 

minden óvónőnek azokhoz az információkhoz, amely alapján aztán a saját képére 

formálja. Élhetett a szabadságával, és szervezhette a gyermekei számára a helyi 

sajátosságoknak megfelelő és ahhoz igazodó óvodai életet. A minisztérium lehetőséget 

biztosított az óvónőknek ingyenes továbbképzésekre. Sőt, ezeket a továbbképzéseket 

később továbbképzési pontokra váltva kötelezővé tették az óvónőknek. Ez csupán egy 

ingyenes lehetőség volt, és esetlegesen fizetésemelést is kaphattak az óvónők, az ún. 

intenzív továbbképzésen való részvétellel. Ezek egyéves ciklusú továbbképzések voltak 

és egy év alatt körülbelül háromszor egy hetet vettek igénybe. A soproni óvóképző 

nagyon sok „fejkvótát” vagyis továbbképzési lehetőséget kapott, mert Tóth Mariann 

szervezésében olyan színvonalas továbbképzések valósultak meg Sopronban, hogy az 

ország minden részéből ide szerettek volna jönni továbbképzésre az óvodapedagógusok. 

A főigazgató helyettes asszony megpróbálta ennek az anyagi hátterét biztosítani. Hiszen 

csak annyian jöhettek, amennyi fejkvótát, létszámot engedélyezett a minisztérium. Volt, 

amikor nagy harc folyt azért, hogy valaki Sopronban, az intenzív továbbképzéseken részt 

vehessen. Sőt olyan is volt, hogy szerettek volna az elkövetkezendőkben többször is 

(nevet) továbbképzésre jönni Sopronba, mert esetleg fakultatív választási 

lehetőségüknél csak az egyik soproni alternatív programot ismerték meg. Vállalták azt, 

hogy jönnek, írnak, tanulnak, szakdolgozatot készítenek. Ezeknek a továbbképzéseknek 

a végén kellett írni egy záró dolgozatot, és inkább vállalták, hogy megint írnak egy ilyet, 

de tanulni és tanulni szeretnének, másik programra is kíváncsiak. Majdhogynem 

nehezebb volt bekerülni ezekre az intenzív továbbképzésekre, mintha nappalis 

hallgatóként óvodapedagógusnak jelentkezett volna Sopronba. Ezek a továbbképzések 

adtak nekünk lehetőséget arra, hogy ilyen formában megismertethessük az ide 

beiratkozó óvónőkkel Freinet szemléletét, pedagógiáját elméletben és gyakorlatban 

egyaránt. Hiszen ezek az intenzív továbbképzések nagyon jól szervezett továbbképzések 

voltak, az alapozó részt mindig kiváló budapesti szakemberek tartották. Olyan 

szakemberek, akinek pedagógiai, pszichológiai vagy szociológiai rálátásuk volt az 

országos mozgalmakra. Sopronban, mint már korábban említettem: Mihály Ottó, 

Trencsényi László és Bihari Mihály képviselték azt a vonalat, amely a rendszerváltás 
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kapcsán bekövetkező jogokat és lehetőséget ismertették, és oly módon nyitották fel az 

óvónők szemét, hogy mi mindenre volna lehetőségük, csak élniük kellene vele. Ezeken a 

továbbképzéséken nemcsak az óvónők, hanem az oktatók is szívesen vettek részt, mert 

nagyon sokat lehetett tanulni például Vekerdy Tamástól, mert nemcsak a Waldorf 

pedagógiát illetően mondott ő dolgokat, hanem sokszor a pszichológiának vagy a 

gyermeklélektannak olyan vonatkozásait mutatta meg, amely alapját képezte például 

pedagógiai módszereknek. Egy pedagógiai módszer helyességét nagyon sokszor 

pszichológiai ismeret alapozza meg. Tehát ha a gyermeket nem ismerjük, akkor a 

pedagógiai módszerek ellene dolgozhatnak a gyermek fejlődésének folyamatának. A 

fejlődéslélektan és az alkalmazott pedagógia szoros összhangban kell, hogy működjenek 

egymással. Járt még itt Sopronban Kereszty Zsuzsa is, a Mályva utcai óvodai program 

képviselője, a Dob utcai program képviselői, természetesen a hajdúböszörményi 

főiskolának a differenciált óvodai fejlesztési programjával is megismerkedhettek a 

soproni óvodapedagógusok, illetve az intenzív továbbképzésre járó pedagógusok. Tehát 

aki Sopronba jött, az nemcsak a soproni programokkal ismerkedhetett, hanem az ország 

legkülönbözőbb részeiben folyó pedagógiai műhelymunkákba is bepillanthatott. Ezért 

vagyok olyan büszke a soproni óvóképzőre, mert mindig befogadó volt, és mindig úgy 

éreztem, hogy fellegvára volt az akkori alternatív kezdeményezéseknek. Nemcsak a 

sajátjait mutatta fel, hanem fórumot biztosított más kezdeményezéseknek is. Porkolábné 

Balogh Katalin is eljött hozzánk előadásra a Kudarc nélkül az iskolában című könyvével, 

akinek a mai napig igazérvényűnek tartott nézetei vannak. A pszichológus Hűvös Éva 

Sopronban sokkal nagyobb teret kapott, és szélesebb fórumon mondhatta el véleményét 

az óvodai neveléssel kapcsolatban, mint a saját pszichológus társai közegében. Vekerdy 

Tamás, Hűvös Éva és Porkolábné Balogh Katalin visszagondolva, kivették a részüket az 

alternatív pedagógiai mozgalmakból. Jó dolog, hogy szakmailag szélesebb körű volt, 

hiszen a pedagógiának és a neveléstudománynak sosem szabad bezárkóznia a saját kis 

kuckójába, falai közé, hanem olyan nyitottnak kellene lennie és maradnia, mint amilyen 

nagy lendülettel indult a rendszerváltás után az óvodapedagógia. Az élet azt igazolja, 

most, amikor ez az interjú készül velem, hogy minden csoda három napig tart, azért nem 

lehet mindig topon lenni, az élet ezt igazolja. Az egy nagyon szép korszak volt, de talán 

egy természetes dolog, hogy a kezdeti nagy lendületet követte egy nagy letisztulási 

folyamat. A letisztulás folyamatában mindig elérkezik egy olyan állomás, egy olyan pont, 

amikor bekövetkezett mindezen alternatív vállalkozásoknak egyfajta közös nevezőre 
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hozása. Ez a közös nevezőre hozás testesült meg 1996-ban, abban a törvényben, ami 

elsősorban Vekerdy Tamás nevéhez fűződik. Az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjáról van szó, ami 1999. szeptember 1-jével lépett hatályba fokozatos 

bevezetéssel. Ennek a bevezetőjében szerepel is, hogy egy olyan programot szerettek 

volna készíteni, ami összefogja azokat a törekvéseket –hazaiakat és külföldieket - 

amelyek a legjelentősebb pszichológiai és pedagógiai irányzatok igazságai és alapvetései 

voltak. Én ezt tekintem a Freinet pedagógia és a mi Freinet mozgalmunk 

beteljesülésének, hogy törvényi szinten megvalósulhatott nagyon sok olyan dolog, amit 

mi tíz évvel korábban csak egyedi kísérletként kezdeményezhettünk. Az egyéni 

sajátosságok, a helyi programok készítése e törvény által vált kötelezővé. Mi azt 

mondhatjuk, hogy megvalósulhatott itt Magyarországon az, ami Franciaországban nem, 

de Freinet nagyon szerette volna, ha megvalósul, hogy az ő pedagógiája törvényerőre 

emelkedjen. Ha nem is szigorúan deklarált módon, hanem keretprogram jelleggel. Ez az 

ő életében sajnos nem valósulhatott meg. 

Ma Magyarországon és Franciaországban is egyaránt gyönyörűen ki lehet mutatni 

azokat az elemeket a neveléstudományban, melynek a gyökerei Freinet pedagógiájában 

rejlenek. 

A három év kísérleti idő letelte után (1992-ben) egy beszámolót kellett küldenünk 

a minisztériumba. Ezt összeállítottuk, és egyben beadtunk egy kérelmet a folytatás 

lehetőségét keresgélve. Fogalmunk sem volt, hogy mit kínál a minisztérium a sikeres 

kísérlet után. Egyedi kísérletként definiálták a soproni I. számú Gyakorló Óvodában 

folyó Freinet szellemű óvodai munkát, és határozatlan időre szólt ez a minisztériumi 

engedély. Ez a határozatlan idő tartott tulajdonképpen 1999-ig, amiről az előbb 

beszéltem (mosolyog), amíg be nem iktatták, hogy helyi programokat készítsen minden 

óvoda, és mindenki saját felkészültsége és elképzelése szerint dolgozhatott tovább. 

1992 azért volt még izgalmas év, mert ezzel a minisztériumi beszámolóval szinte egy 

időben, az önértékelés mellé egy kiadványt is összeállítottunk. Ez a kiadvány a Freinet-

vel szabadabban címet kapta. Ezt szintén az óvóképző főiskola adta ki, amelynek az volt 

a jellegzetessége, hogy nem a programot tartalmazta, hanem olyan útmutatónak 

szántuk, ami óvodai történéseket mond el olyan módon, hogy kiderüljenek belőle a 

Freinet alapelvek, és azok megvalósításának lehetőségei. Tehát megint nem arról volt 

szó, hogy valamiféle módszertani kézikönyvet adjunk ki, hanem egy példa jelleggel 

megírt könyv volt arról, hogy mi így szervezzük Sopronban a gyerekek óvodai életét. 
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Ezen felbuzdulva több óvoda is próbált összeállítani ilyen kiadványt. Icsu Ferencné és 

Barabás Ernőné a két polgári óvónő nagyon színvonalas könyvet adtak ki, természetesen 

ezek mind szponzorált kiadványok voltak, nem a hivatalos tankönyvkiadóknak a 

kiadványai. Ez a könyv például a polgári óvodai életet mutatta be, hasonlóan példa 

jelleggel. A budapesti központtal működő Freinet alapítvány Horváth H. Attila és 

Galambos Rita vezetésével nem tétlenkedett, hiszen 1992-ben már a második évfolyama 

jelenik meg a Freinet Magazinnak, ami nagyon színvonalas kiadványa volt a 

magyarországi Freinet-mozgalomnak. Ez is tele volt óvodai történésekkel, melyek utat 

mutattak a Freinet pedagógiát alkalmazni kívánó óvónőknek. A Freinet Magazin olyan 

módon készült, hogy az ország legkülönbözőbb részéről - köztük mi is - küldtünk be 

írásokat, valamint fontosabb eseményekről beszámolókat készítettünk. Ez egy nagyon jó 

kapcsolattartási forma volt, egy összetartó erő a magyarországi Freinet-sek között. 

Ehhez az évhez tartozik továbbá, hogy szerettünk volna nyitni a külföldi Freinet 

egyesületek felé is, hiszen Ausztriában, Németországban és természetesen 

Franciaországban is, valamint a világ negyven-ötven országában működtek Freinet 

csoportok, melyeket egy francia egyesület fogott össze, és kétévente egy alkalommal 

nagy nemzetközi találkozókat szervezett a különböző országokban tevékenykedő 

Freinet pedagógusok számára. Természetesen kisebb regionális konferenciák, 

találkozók is voltak. Én Bécsben voltam egy olyan találkozón, melyet először Waldorf 

konferenciának szerveztek, és a végén annyi Freinet pedagógus vett részt, hogy az volt 

az embernek a benyomása, hogy nem is Waldorf, hanem Freinet konferencia volt 

(nevet). Egyébként a bécsiek szerintem nagyon szerették Freinet-t, mert a születésének 

100. évfordulóját Bécsben ünnepelte a Freinet nemzetközi baráti kör. Csak a franciák 

nem jöttek el erre a nemzetközi születésnapi ünnepségre (nevet). Ezeknek a 

konferenciáknak érdekes a tanulsága, állandóan össze kellett hasonlítani a Waldorf 

pedagógia természet közeliségét a Freinet pedagógia természet közeliségével. A 

Waldorfosok gyakran keresték az azonosságot, ez nagyon érdekes volt számomra, amíg 

a Freinet-sek pedig éppen a különbözőségeket szerették volna felmutatni a két 

alternatív pedagógiai szemlélet között. Erre most nem szándékozom kitérni, hogy mi a 

különbség a két irányzat természet közelisége között, röviden annyi, hogy a Waldorfos 

óvónők beviszik a természetet az óvodába, míg a Freinet-s óvónők kiviszik a gyerekeket 

a természetbe az óvodából. Lényeg az, hogy vannak közös vonások a reformpedagógiák 

között, hiszen születésüket tekintve, a gyermekközpontúságukból fakadóan ezek az 
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azonosságok természetesek. Ám ki lehet mutatni rengeteg különbözőséget, pláne ha az 

egyik pedagógia transzcendentális, vagyis szellemtudományos alapokon működik, a 

másik pedig pragmatikus, cselekvésközpontú, élet közeli és józan paraszti észre épülő 

pedagógiai irányzat. A bécsi konferencián kívül, a deggendorfi konferencia emlékezetes 

még. A németek Freinet csoportja nagyon aktív és segítőkész volt a magyarok iránt, 

sokszor előfordult, hogy kifizették a magyarok részvételi díját az általuk szervezett 

Freinet találkozókra. Irénkével együtt Deggendorfban voltunk, egy olyan főiskolán, ami 

gyakorlatilag be nem vallottan Freinet szellemiségén alapult. Ez egy szociálpedagógiai 

szakakadémia volt, és pont a szociális jellegéből adódóan óhatatlanul bekerültek Freinet-

s elemek. Ugye Freinet néptanító volt, és a szociálisan hátrányos gyerekekkel 

foglalkozott, és felemelkedésükért küzdött, ezért a pedagógiájában ez nagyon látszik. Ez 

a deggendorfi Szociálpedagógiai Szakakadémia is ilyen szellemben működött. 

Természetesen, ha már ott voltunk, akkor ellátogattunk a helyi óvodába is, ami inkább 

Waldorf jellegű volt. A németeknél az első számú a Waldorf óvoda volt, ezt azért 

érzékeltük. Ám nem idegen tőlük Freinet szellemisége sem. 

A 1992-es év nagy eseménye volt még egy nagy nemzetközi Freinet-találkozó, ami Párizs 

mellett volt. Azóta sem volt annyi magyar óvodapedagógus külföldi konferencián, mint 

akkor. 11 magyar képviselője volt a magyar Freinet mozgalomnak, ahol szokás szerint a 

braziloktól a japánokig, a dánoktól és hollandoktól elkezdve egészen a nigériaiakig 

sokan részt vettek ezen a nemzetközi konferencián. A magyaroknak sikerük volt az 

általuk szervezett műhelymunkában is. A műhely egy speciális Freinet módszer, 

tulajdonképpen egy szervezeti forma. Ebben a szervezeti formában azok az elvek 

érvényesülnek, hogy saját elképzeléseidet és önmagadat valamiféle tevékenység 

formájában valósítsd meg. A magyar műhelyben természetes anyagokból készíthettek 

hangszereket, például az afrikaiak és a japánok is, majd a saját zenei világukból adhattak 

ízelítőt az általuk készített hangszerek segítségével. Tehát valahogy így kell elképzelni 

ennek a pedagógiának a nemzetköziségét, és ezeknek a konferenciáknak a jelentőségét. 

Bármennyire is hihetetlen, de a nyelv nem akadály, az emberi önkifejezésnek nemcsak 

verbális formái vannak, hanem nagyon sok más formája is létezik, melyek alkalmasak 

arra, hogy a Freinet találkozókon összekovácsolják a világ legkülönbözőbb tájairól 

érkező embereket anélkül, hogy bárki megkérdezte volna a másikat, hogy van-e 

igazolásra arról, hogy Freinet pedagógus-e, és hogy hogyan került erre a konferenciára. 

Ezen a nagy nemzetközi találkozón soproniak nem vettek részt. Viszont ugyanebben az 
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évben, Sopronban szerveztünk egy országos Freinet találkozót, melyre minden 

megyéből érkeztek érdeklődők, volt olyan megye, ahonnan a pedagógiai intézet 

képviseletében, voltak vezető óvónők és egyszerű beosztott óvónők is. Tudom, hogy 

Debrecenből, Miskolcról, Szegedről, Pestről és Pécsről is voltak érdeklődő óvónők. 

Elmondható, hogy országos méretű volt az érdeklődés. Két óvónő, akik kint voltak a 

francia nemzetközi Freinet találkozón és műhelyt is vezettek: Icsu Ferencné és Barabás 

Ernőné, ők is itt voltak a soproni találkozón. Beszámolójukat tátott szájjal hallgattuk 

mindnyájan. Így egy picit részesei lehettünk a nemzetközi Freinet találkozónak, és 

ízelítőt kaptunk belőle. Érdekes volt a találkozó struktúrája, szerkezete, ahogy az ilyen 

Freinet találkozók felépülnek. Mi is megpróbáltuk beépíteni a találkozóinkba ezt a fajta 

rendszert vagy építkezési formát. A soproni találkozó nagyon a kezdetek kezdetén volt, 

az ismerkedés rengeteg időt elvett. Ma már kisebb létszámban történik ez a Freinet 

találkozókon, hogy megismerjük egymást, akik ott ülünk, és részt veszünk ezen a 

fórumon. Tehát mire mindenki bemutatkozik, elmondja, hogy honnan jött, miért jött, mi 

érdekli őt, van-e valami tapasztalat már, mit tud Freinet-ről. Ezek a találkozók 

sikeressége, hatékonysága szempontjából nagyon fontos dolgok. De rengeteg időt 

igényel, főleg, ha mondjuk, egy harmincas létszám esetén történik. A mai Freinet 

találkozók műhelymunkái tíz maximum tizenöt fővel működnek. A soproni országos 

találkozó arra mindenképp jó volt, hogy kapcsolatok épültek és bázishelyek alakultak. 

Tehát lehetett tudni az ismerkedés során, hogy akik eljöttek, azok tulajdonképpen 

nemcsak önmagukat képviselik, hanem annak a környéknek vagy annak az óvodának a 

nevelőtestületét, vagy annak a környéknek az óvónőit. Így próbáltuk szervezni és építeni 

a magyar országos Freinet mozgalomnak a kapcsolatrendszerét, de csak 

óvodapedagógusokkal. A budapesti Freinet Alapítvány Horváth H. Attila vezetésével 

iskolában gondolkodott. Csak mivel az iskola egy nehezebben mozduló, nagyon merev 

szerkezetet jelentő közoktatási intézmény, ezért később rájöttek arra, hogy nyitni kell az 

óvodapedagógusok felé, és egy idő után a magyar Freinet Alapítvány tagjai zömében 

óvodapedagógusok lettek, és Sopron szerepe ezzel egy kicsit háttérbe is szorult. Ezt mi 

egyáltalán nem bántuk, hiszen nagyon nagy teher volt vagy lett volna, hogy ezt az 

országos mozgalmat innen Sopronból próbáljuk meg fenntartani. Horváth H. Attila és 

csapata nagyon jól szervezte az országos mozgalmat, mindaddig, amíg erre igény és 

szükség volt olyan méretekben, mint amilyenben a kezdetek kezdetén működött ez a 

mozgalom. Ma már az alapítvány nem működik, helyette a Magyar Freinet Pedagógusok 
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Egyesülete alakult meg. Ez egy szerényebb, szolidabb formája az óvodapedagógusokat 

összetartó szervezetnek. Első elnöke Icsu Ferencné volt, jelenlegi elnöke Császi Imréné. 

De ezek már napjainknak a története. 

1993-ban kaptunk egy határozatlan időre szóló engedélyt a Freinet szellemű óvodai 

csoport életmódszervezésére, és ez már azt jelentette számunkra, hogy bátran 

gondolkodhatunk erről a pedagógiáról, ennek a francia pedagógiának a magyar 

adaptálását elfogadottnak tekintették. Nagyon sokan jöttek a soproni főiskolára 

nappalis és levelezős hallgatóként is. Nem csoda, hogy irigyeltek minket olyan 

szakterületen dolgozó kollégák, akiknek nem volt ilyen hallgatói bázisuk (nevet). Ez 

azt jelentette számunkra, mintha lenne egy iskolánk, ahol terjeszthetnénk Freinet 

pedagógiáját, és nagyon sok érdeklődőre találhattunk a hallgatók körében. Nemcsak 

a továbbképzések, konferenciák, előadások adtak lehetőséget arra, hogy az ország 

óvónőivel megismertessük ezt a pedagógiai irányzatot, hanem a mindennapi oktatói 

tevékenységünk is sok lehetőséget kínált erre. A kétéves diplomával rendelkező 

óvodapedagógusoknak egy idő után el kellett végezniük kiegészítésképp azt a bizonyos 

plusz egy évet, és ők már óriási tapasztalattal rendelkeztek, hiszen évek óta gyakorló 

óvónőként dolgoztak, és ők nem az elméleti tudnivalókra voltak kíváncsiak, hanem 

épp ezekre az alternatívákra, melyekből a későbbiek folyamán válogatni tudnak. Így 

a levelezős és a nappalis hallgatók között is sok olyan óvodapedagógus akadt, aki a 

későbbiek folyamán felvállalta ezt a szellemiséget, majd a kollégáinak is továbbadta 

azokat az új információkat, melyeket itt látott, hallott, tanult. 

Freinet pedagógiájából szakdolgozatot szeretett volna írni egy-két hallgató a saját 

főiskoláján, és ehhez idejött Sopronba, hogy a gyakorló óvodánkban eltöltsön több 

napot. Ezeket a megfigyeléseket pedig beleírta a szakdolgozatába. Képző intézmények 

is hoztak hallgatókat, látogatói csoportokat hozzánk, tehát más főiskolák hallgatói 

is megfigyelhették a soproni Freinet szellemű óvodai életmódszervezést. Minden 

elismerésem a két óvónőé, akik gyakran nemcsak a bemutatóikkal, hanem előadásaikkal 

is részt vállaltak Freinet pedagógiájának ismertetésében. Természetesen az izgalmas 

dolgot mindig a gyakorlati megvalósulás jelentette, mindenki erre volt kíváncsi. Belga 

tükrös a gyakorló óvodánk, ami azt jelenti, hogy anélkül, hogy a gyerekek tudták volna, 

egy tükörrel elválasztott helyiségből, a megfigyelőből nézhették a hozzánk látogató 

vendégek az óvónők és a gyerekek tevékenységeit. Azért mertük felvállalni ezt a több 

száz látogatót, mert a gyerekek védettsége biztosított volt egy ilyen jól felszerelt 
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óvodában. 

Az elképzeléseinken mindig lehetett finomítani, a programunkat lehetett módosítani. 

1995-re már mertünk vállalkozni egy olyan könyv megjelentetésére, ami a francia 

pedagógiának a magyar adaptációját jelentette. Felvállaltuk a hazai sajátosságokat, és 

hogy nem a század elején járunk, hanem a végén. Ezért választottuk „Freinet itt és most” 

címet a könyvünknek. Tehát Magyarországon és a század végén. A Nemzeti 

Tankönyvkiadó adta ki, B. Méhes Vera „Montessori pedagógiája” című könyvével jelent 

meg egy időben.  A Montessori Egyesülettel nem volt jelentős a kapcsolatunk, ők egy 

kicsit később kapcsolódtak be az alternatív mozgalomba. Érdekes, hogy annak ellenére, 

hogy a század elején magyarországi viszonylatban Montessori volt ismert, az ő 

pedagógiájának voltak hagyományai Magyarországon, a századvégi alternatív 

mozgalmakban viszonylag kisebb szerepet kapott Montessori pedagógiája. Nem az én 

tisztem elemezni, de annyit mindenképp szeretnék hozzáfűzni, hogy míg Freinet az 

állandó megújulás híve volt, addig Montessori a maga eszközrendszerével és 

didaktikájával olyan merevvé tette a saját pedagógiáját, hogy nem bírt életre kelni 

Magyarországon most a század végén. Freinet mintha jobban alkalmazkodott volna a 

realitásokhoz, mintha már életében megérezte volna az időtényezőt olyan értelemben, 

hogy minden felett eljár az idő. Ő maga is a tíz évvel ezelőtti módszereit idejétmúltnak 

érezte. Az állandó megújulás híveként másoktól is ezt várta el. Ezért ebből a 

sajátosságából adódóan tudtunk mi magyarországi viszonyok között megtalálni ennek a 

pedagógiának a helyét, és a század végén is meg lehetett újulni ebben a pedagógiában. 

Mindig a szellemisége volt a lényeg, nem a konkrét történések. Freinet-t mindig 

didaktika ellenesnek tartották, ám ő nem véletlenül volt az, hanem mert a didaktika 

egyben kötöttséget is jelent, bizonyos dolgoknak a követését. Elvárásokat állít és tűz ki a 

pedagógus és a gyerek elé, amelyeknek minden körülmények között nem lehet 

megfelelni. Freinet pedagógiának az örök ifjúsága nyilvánul meg a könyvünkben, 

a „Freinet itt és most”-ban. Ez a könyv nekünk nemcsak számadás az elmúlt évek 

munkájáról, hanem egy összefoglalója a magyar Freinet mozgalomnak, és elsősorban 

Freinet óvodapedagógiában betöltött szerepének. Mi úgy gondoltuk, hogy ez egy 

történelmi állomás lesz. Valójában arra számítottunk, hogy a készülőben lévő könyv egy 

nagyon jól használható bázisanyag lesz egy óvodai nevelési alapprogramhoz. Ugyanis az 

1996-ban elfogadott törvény előkészítése már 1995-ben olyan módon is megtörtént, 

hogy a helyi programok elkészítéséhez a minisztérium program-anyagokat gyűjtött 
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segítségül az óvónőknek. Ez a program-gyűjtemény azt jelentette, hogy felkértek 

különböző alternatív kezdeményezőket arra, hogy készítsék el azt a programot, ami 

hangsúlyosan bizonyos nevelési területekhez kapcsolódik, és megfelel a készülő törvény 

minden elvárásának. Féltek attól, hogy az óvodapedagógusok nem birkóznak meg azzal 

a feladattal, hogy saját helyi programot készítsenek, ezért legyen nekik egy mankó, egy 

kész óvodai program, amiből választhatnak. A Freinet-szellemű kész óvodai program 

nem a mi kiadványunk lett, hanem a Zalai úti óvoda óvónőit, Karczewicz Ágnest és 

munkatársait kérték fel arra, hogy a minisztérium számára készítsék el a Freinet óvodai 

programot. Ők egy felemás megoldást kínáltak, ez került fel a minisztérium honlapjára, 

mint választható program. Ezért mi a felelősséget nem tudjuk felvállalni. Az 

óvodapedagógusok nemcsak ezt a programot nem választották, hanem a többit se. 

Inkább saját készítésű helyi programjaikat fogadtatták el szakértőkkel, és így építették 

fel a saját óvodai életmódszervezésüket. Ez az óvodapedagógusok felkészültségét és 

érettségét jelenti számomra. Valószínűleg ezek az évek - a rendszerváltástól 1996-ig- 

megedzették az óvodapedagógusokat, és szakmailag kibővítették az ő tudásukat, és 

szakmailag felkészültek lettek arra, hogy a saját helyi programjukat a saját ízlésük 

szerint elkészítsék. Nem volt szükségük erre a bizonyos mankóra. Ez egy nagyon nagy 

dolog, és nagyon tisztelem és becsülöm az óvodapedagógusokat, épp azért, mert fel 

merték vállalni a saját kompetenciájukat, mertek vállalkozni arra, hogy saját magukat 

adják, és megvalósították a rendszerváltást követő szellemiségnek, az 

alternatívizmusnak és a pluralizmusnak minden elvárását. 

Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Freinet itt és most könyvünket Németh András 

lektorálta és sok dicséretet kaptunk tőle. A másik, aminek nagyon örülök, hogy egy 

másik híres neveléstörténészünk, Pukánszky Béla Professzor Úr most is és az elmúlt 

években is arra biztatott minket, hogy írjunk Freinet pedagógiájáról, próbáljunk meg 

szemelvénygyűjteményt összeállítani, és hogy ő nagy örömmel használja az oktató 

munkájában a mi könyveinket. Úgy érzem, mind az óvodapedagógusoknak, mind a 

szakmának megfeleltünk, és kiteljesedhetett a Freinet-vel kapcsolatos kutatásunk. 

Nagyon sok elismerést kapunk az óvónőktől, és mind a mai napig nem múlhat el Freinet-

találkozó a jelenlétünk nélkül. 

K.Zs.R.: Köszönöm az interjút.
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2. Interjú Eperjesy Barnabásnéval

Eperjesy Barnabásné: Eperjesy Barnabásné vagyok, biológia-kémia szakos. Az 

előéletemről annyit, hogy 7 évet Budapesten egészségügyi szakközépiskolában 

tanítottam, és 10 évet pedig a soproni Berzsenyi Gimnáziumban. Ott ismerkedtem 

meg az édesanyáddal, aki a 10 év után egy megüresedő állásra hívott az óvóképzőbe. 

Tulajdonképpen nehezen hagytam ott a középiskolát, mert egyrészt jó volt a hangulat, 

meg szerettem ott lenni. Óvónőképzőben az ember úgy képzeli, és a valóságban is 

úgy van, hogy zömmel lányok a hallgatók, gimnáziumban a fele meg fiú volt, akik más 

szempontból is érdeklődők a tantárgyak iránt, tehát itt jobb volt tanítani. De gondoltam, 

hogy itt most nem a gimnáziumi szoros tananyag, hanem talán én indíthatom, hogy 

mit taníttok. Talán kicsit közelebb a természethez. Tehát ha vihetem a hallgatókat, 

és ott ismertethetem a természettel, akkor ez már egy kicsit más, nem olyan szigorú 

tantárgyban meghatározott anyagot kell megtanítani, és akkor talán így jobb lesz. Így 

megpályáztam a kiírt állást és meg is kaptam. Nem túl nehezen, de nem könnyen, mert 

az akkori igazgatóhelyettesnek a felesége is pályázott erre az állásra, aztán valamilyen 

okból mégis én kaptam meg, nagyon örültem neki. 

Az első félévem azzal telt, hogy óvodákat látogattam nagy számban, és kevés órám volt. 

Akkor ismerkedtem meg a későbbi óvónő párossal: Jutkával és Anival, akikkel végül is 

hosszú időn keresztül dolgoztunk és ismerkedtünk Freinet pedagógiájával, és a 

gyerekekkel is. Bennem kialakult, hogy mi az, amit én másképp szeretnék. Nagyon jó, 

hangsúlyozom, rendkívül jó óvónőkhöz kerültem, hangulatra, tudásra, 

mindenféleképpen. Ahogyan a gyerekekkel bántak, mindenben példa volt. Ami igazán 

óvoda volt, attól én visszahúzódtam, hogy ezt ők tudják, mondják meg, hogy hogyan kell, 

csak a szakmai részt próbáltam mondogatni nekik. Volt is egy olyan történetem, amikor 

a színekkel kapcsolatban tartott Jutka egy foglalkozást, és akkor végigbeszélték a 

természet összes színeit: az égtől a tengerig, a növényektől az állatokig, ez nagyon-

nagyon tetszett nekem. Csak egy olyat kérdeztem a végén, hogy a szürke nem került elő 

egyáltalán, mint szín, nem említették a gyerekek. Az első reakciója az volt Jutkának, 

hogy „Milyen jó megfigyelő vagy! Tényleg nem!”. És akkor kérdeztem is őt, meg 

kerestem is rá választ a későbbiek során, tanítottam is módszertanon, hogy amivel a 

gyerek találkozik, az aktuális divatszínektől kezdve, hogy azok kerülnek elő. Ami felhívó 

jellegű a gyerek számára, erőteljes ráhatással ezek kerülnek elő, és az összes többi pedig 
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elmarad. Ugyanakkor voltak olyan évek, amikor a szürke, fekete divatszínek voltak, 

minden anyuka és ismerős azt hordta, akkor egyből mondták a színre, hogy szürke, 

úgyhogy akkor ez is bekerült a fogalmaikba. A lényeg az, hogy ebből is az derült ki a 

számunkra Zsuzsával együtt, hogy az életnek és a természetnek sokkal nagyobb köze 

van az óvodai neveléshez, mint amennyi pillanatnyilag benne van. És akkor 

mindegyikünk saját szakmáján keresztül próbálta: én azt, hogyha már kirándulunk, 

sétálunk, akkor annak a kis virágzó növénynek legyenek szívesek megmondani a nevét. 

Nem úgy, hogy ezt meg kell tanítani, meg visszakérdezni, hanem ha kérdezik, meg kell 

mondani a nevét, aztán ha a gyerek megjegyzi, jó, ha nem jegyzi meg, úgy is jó. De hát azt 

kell mondanom, hogy a gyerekek sokkal hamarabb megjegyzik, mint az óvónők. És akkor 

megbeszéltük, hogyan lehet a könyvekből utánanézni, közösen megkeresni. Nagyon-

nagyon sok megtalálható a kerti növények, erdei növények közül is. Úgy érdemes. Nem 

csak azt, hogy „Juj, de szép kis piros virág!”, és akkor ennyi volt az egész belőle. Sőt mi 

több, én az akkori óvodavezetőtől olyan intuíciót kaptam, hogy „Nem kell ám ezeknek az 

óvónőknek annyi mindent tudni. Elég, ha azt tudják, hogy fán él, de nem mókus. Nem 

lényeges ennél többet tanítani.”- Én ezeket úgy elraktároztam. Aztán egy másik oldalról 

azt javasolták, hogy nehogy már merjek én esti vagy levelezős hallgatóknak 

továbbképzésen vagy valamilyen óvodapedagógusi oktatáson előadást tartani. És akkor 

én közöltem, hogy elmerem ezt vállalni, mert nem az ő óvónőségüket akarom 

megváltozatni, hanem a saját szakmámat szeretném átadni nekik, hogy mi az, amit be 

lehet vinni az óvodai életbe. Így alakult ki az, hogy igenis mindent, ami körülöttünk van 

és élőlény, mindent be lehet vinni az óvodába. És amit meg tudnak mutatni, arra nagyon 

nagy szükség van. Nem a tanítás szintjén, hanem megemlítés vagy megkeresés, 

rácsodálkozás szintjén. És hogy a gyerek mit jegyez meg belőle, az az ő dolga 

tulajdonképpen. Ennek az lehet az eredménye, hogy meg is tudja nevezni az iskolában, 

vagy azt mondja, hogy az óvó nénivel ilyeneket mindig láttunk. Tulajdonképpen a 

természet közeliség nagyon lényeges dolog. Mennyire szégyelli az ember, ha egy Petőfi 

vagy Ady verset vagy fontosabb zeneművet nem tud, pedig nagyon sokat nem tudnak az 

emberek. De azt nem szégyelli, hogy a körülötte lévő élőlényekkel nincsen tisztában. Ez 

milyen dolog? A mellettünk élő, tulajdonképpen társ élőlényekre nem lehet nem 

odafigyelni. Vagy azért mert háziállat szintjén valódi társaink, vagy azért mert 

mellettünk élnek, és oda kell figyelni. Lehet tőlük félni, de kedvenceink is lehetnek, 

esetleg táplálkozásunkban felhasználjuk őket. Lényeg, hogy ismerni kell őket, akár 
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állatról, akár növényről van szó. Növények esetében minden egyes alkalommal el kellett 

mondanom - és csodálkozva néztek -, hogy ez az a része az élővilágnak, amelyik 

nélkülünk megél a földön. Nem ők vannak ránk szorulva, hanem mi vagyunk rájuk 

szorulva. Nem szabad rosszul bánni velük. Miután nem beszél vissza, akkor töröm, 

vágom, taposom, stb. Tisztelettel kell lenni a másik élőlénycsoportok felé is. A 

harmonikus együttélés vezethet jobb szintre. Az első dolog a megismerés, ami úgy 

elkezdődhet az óvodában, hogy ami mellett elmegyek, megnézem, milyen gyönyörű, 

megszagolom, vagy épp kikeresem a könyvből, hogy hívják, a negyediket megnézem, 

hogy védett növény vagy sem, ennek a fogalmát megismertetni. Kisfilmet is készítettünk 

erről, amikor hallgatókkal együtt mentünk ki a Tómalomra, a Fecske kilátóhoz. Azt kell, 

hogy mondjam, hogy a legcsodálatosabb dolog az volt, hogy a kiscsoportosok úgy 

nézegették és cirógatták a védett növényeket. A leánykökörcsint és annak a termését, 

ami ilyen bolyhos, nagyon tetszett nekik. Úgyhogy visítottak, hogy találtak egyet megint, 

meg még egyet újból. Visszafelé a hallgatóktól egyértelműen hallottam - akiknek 

mindkét kezét egy-egy gyerek fogta - hogy annál a rétnél, ahol a legtöbb védett növényt 

találtuk, mondták a gyerekek, hogy „Ez védett növény ám, ezt nem szabad letépni!”. 

Ennél nagyobb eredményt egy ilyen kirándulással nem igazán lehet elérni 

kiscsoportosokkal az év vége felé. Ők 3-4 évesek voltak, és nagyon tetszett nekik, hogy 

egy ilyen fontos dolgot elsajátítottak. Láttak ott lepkéket is, és meg tudták mondani, 

hogy ez például nappali páva, ez boglárkalepke, az meg citromlepke. Azt is el kell 

mondanom, hogy az unokáimmal olyat játszunk, hogy három pillangó - ők nevezik meg, 

hogy melyik pillangó - valamilyen virágra száll, és én utána mesélem a mesét. De úgy, 

hogy mindig megmondják, hogy melyik virág. Van, hogy nekem kell a virágot 

kiválasztani. Ilyenkor nagy fába vágom a fejszém, ugyanis ha például a 

gyöngyházlepkéket (ami nagyon színes) mondják, akkor nehéz kitalálni olyan növényt, 

amire az majd rászáll. Általában versengenek azért, hogy ki mondja meg, melyik három 

pillangó szerepeljen a mesében. A gyerek rendkívüli fogékony arra, hogy valóságos 

dolgokat ismerjen meg. 

K.Zs.R.: Könnyű egy biológusnak! De a hallgatók és az óvónők erre képesek?

E.B.: A hallgatók erre úgy képesek, hogy 5-6 gyakori lepkét megismernek, megtanulnak. 

Nagyon könnyen megjegyezhető például a fehér káposztalepke, a sárga citromlepke, a 

pici kék boglárkalepke, a tűzlepke, a rókalepke vagy a nappali pávaszem. Szó sincs arról, 
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hogy az összeset tudni kell! Ha esetleg találkozunk ismeretlen lepkével, akkor otthon 

utánanézünk könyvben, és megkeressük, melyik volt az.  

K.Zs.R.: Ha jól értem, ez a főiskolára bekerülve mikor lehetett? 

E.B.:1988-ban. Ekkor volt az a félév, amit említettem, amikor rengeteget látogattam az 

óvodákat több helyen, a két gyakorló óvodánkat is. Ekkor a két éves képzést felváltotta a 

három éves képzés. 

K.Zs.R.: Módszertanon biológusként a főiskolán is belevitted ezt a fajta a természet 

közeliséget?

E.B.: Hogyne! Megpróbáltam úgy igazodni a módszertanhoz, hogy a régi módszertannak 

a dolgai is valamilyen szinten benne legyenek, de törekedtem arra, hogy a valóságos 

elemek (természet) is belekerüljenek. Új tantárgyak is bekerültek a tanításba, régen 

csak módszertan volt. Ekkor kezdtem tanítani a természetismeretet, ökológia-

környezetvédelmet és szakmódszertant. 

Amikor komolyabban is elkezdtük nézni, hogy az óvodába ezt hogyan lehetne bevinni, 

akkor gyakorlatilag elkezdődött a Freinet, amit először nem is tudtuk, mit jelent. Azt 

tudtuk, hogy a biológus természet közeliséget akar, a matematikus élet közeliséget, és 

nem akartuk azt a kötöttséget, hogy egy gyerek magától nem találhat ki dolgokat, nem 

csinálhatja azt is akár, amit ő szeretne. Ez is megfogalmazódott bennünk, amit akkor mi 

még nem szabad alkotásnak neveztünk, hanem egyszerűen annak, hogy nem kell 

harminc darab kiscsizmát vagy harminc darab tojást ugyanúgy kiszínezni. Tehát ne 

mindig azt csinálják, amit az óvónő egymaga kitalál, hanem valahogy legyen szabad - a 

megadott anyaggal, a megadott eszközzel - a gyereknek, ha tud, akkor valami mást is 

csinálni. Ez volt a háromféle nagy elképzelés, amit ha jól emlékszem, a Népszabadságban 

olvastunk. Ez a cikk a francia Freinet pedagógiáról szólt, ami a mi elképzeléseinket 

teljesen jól megnevezte, mint alapelvek: természet közeliség, élet közeliség, szabad 

alkotás. Mi ekkor azt gondoltuk, hogy „ez a pedagógia ugyanazt akarja, mint mi”. És 

akkor ezt nem lehet Zsámboki vagy Eperjesy-féle pedagógiának nevezni, mert ezt már 

valaki kitalálta. Azt gondoltuk, az a „fair”, hogy ha ennek az alapítójához, Freinet 

pedagógiához fordulunk, és utána kezdtük el tanulmányozni részletesebben a Freinet 

pedagógiát, hogy hogyan csináljuk, milyen iskolák tartoznak hozzá. Ezek után jutottunk 

el odáig, hogy Magyarországon is vannak már felkarolói, különösen iskolai szinten, ami 
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Horváth H. Attila nevéhez fűződött. Vele felvettük a kapcsolatot, így indult el 

tulajdonképpen a tanulmányozás, az óvodákban a Freinet pedagógiai rész kidolgozása, 

ragyogó óvónők segítségével, akik hajlandóak voltak ezeket megismerni, akik közel 

érezték magukhoz ezt a pedagógiai formát, akik nem mindent kötelező formában 

csináltak. Így indult el az egész, és így lett belőle olyan, hogy kiadványok születtek (nem 

túl nehezen), mert annyi ötletünk volt, hogy mi kerüljön bele, mi az, ami kevésbé jó, azt 

volt nehéz kiválasztani. Én mindig a biológiai részét, a természetismereti részét és a 

környezetvédelmet írtam, hogy lehet már a pici gyereknek is „megtanítani”. Az óvónők 

azt értették ekkor még környezetvédelem alatt, hogy a piszkos papír zsebkendőt dobjuk 

a szemétkosárba, vagy szedjük össze a szemetet. Azért ennél több a környezetvédelem. 

Ekkortájt cikkek is megjelentek az óvodai újságban, például a talajjal, vízzel és a 

levegővel kapcsolatban, melynek nem minden egyes mondata volt elfogadható biológiai 

szempontból. Ám az alapelv, amit akarnak, hogy egy óvodás (3-6 éves) gyereknél nem az 

a környezetvédelem a talaj szintjén, hogy használok-e műtrágyát, ha igen, akkor 

milyeneket, hanem hogy megismerje a legfontosabb talaj fajtákat ott, ahol játszik, ahol 

él. Amikor összeszedi a kavicsokat, mit lehet vele csinálni? Az volt a lényeg, hogy 

megismerje őket az ő szintjén, ahogyan ő kapcsolatba kerül a különböző talajfajtákkal. 

És akkor ennek a vége, hogy talaj a homok is, amivel mindennap játszik az óvodában. Az 

agyag is nagyon fontos ilyen szempontból. Nálunk mindig volt agyag a csoportban, 

amivel dolgozhattak a gyerekek. Azóta sem láttam sehol, az unokáimnál sem, hogy 

agyaggal dolgoznának. Manapság is nagydolognak számít, ha agyagozni lehet az 

óvodában. 

A legfontosabb viszont a talajfajták közül, hogy a termőfölddel megismerkedjen a 

gyerek úgy, hogy például magot vet bele, vagy ültet bele valamit. Az a lényege, hogy a 

gyakorlatban is ismerkedjen meg vele: fogja meg, szagolja meg, lássa. Van egy tündéri 

film arról, hogy a kicsik, amikor legelőször veszik a kezükbe az agyagot, Békés Imre 

kollégánk kapta lencsevégre, hogy egy kisgyermek, amikor először vette kézbe az 

agyagot, rögtön megszagolta azt. Ismerkedik vele a gyermek, így lesznek valós ismeretei 

arról az anyagról. 

Nagyon sok olyan ismerkedési lehetőség van - a levegő az egyik legnehezebb -, mert azt 

nem látjuk. A hallgatóknak mondtam gyakran vizsgákon, hogy olyat mondjon, amit észre 

lehet venni, mert ha nem látja a gyerek, nem biztos, hogy elhiszi. Azért ki lehetett húzni 

a hallgatókból, hogy ha például huzatot csinálunk, akkor érezzük a levegőt, ha kinéz 
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az ablakon, és a szél fújja a faleveleket, akkor az is „látványos". Vagy ha gyerek kidugja 

a kezét az ablakon, akkor érzi, hogy hűti a szél. Ha például egy fénysugár bevilágít a 

szobába, akkor látni lehet a pici porszemeket a levegőben, ezt is meg kell mutatni a 

gyerekeknek. Vagy ha az akváriumon keresztül megy a fény, akkor felbomlanak a színek, 

és a szivárvány összes színe fellelhető. Ilyen példákkal próbáltunk mi módszertanon 

szemléltetni. Ez a valóság. Megfigyeltetni a gyerekkel, nem kifejezetten tanítani. Ez 

jelentette a természet közeliséget és élet közeliséget.

K.Zs.R.: Korábban hogy nézett ki a módszertan? Ki tanította egyáltalán?

E.B.: Rendszerint óvónők tanították, akik neveléstudományból diplomát szereztek. Akik 

nyilvánvalóan sokat tudtak a gyerekekről és a velük való foglalkozásról, de konkretizálni 

nem tudtak. A régi módszertan erősen didaktikus volt, megtanították a didaktikának 

azon fejezeteit, hogy milyen típusú órák, foglalkozások vannak, erőteljesen a kötelező 

foglalkozásokra koncentrálva. A foglalkozások anyagában, amit felsoroltatnak a kerti 

növényektől az állatkerti állatokon keresztül benne volt, hogy mit kell tanítani a 

gyerekeknek. Bárhol volt, Hódmezővásárhelyen, Budapesten, Sopronban, mindenütt 

egyformát kellett tanítani. Ebben csak az a bökkenő, hogy a más helyen élő gyerekek 

más-más természeti környezettel találkoznak. Én ezt úgy alakítottam át, hogy első 

helyen a kötelező helyett a kötetlen foglalkozás állt, és abban a gyereknek a helyzete, 

a szabad választása, elképzelése benne van. Így tulajdonképpen benne van a régi 

didaktikának is a felsorolása, ám az, hogy mi mit fogadunk el belőle, melyik a jobb a mi 

szemszögünkből, ezeket próbáltam tanítgatni. 

(Az egykori óvódámból felhívtak, hogy mennyire hiányzom. Mert a hallgatók nem 

tudnak semmit.)

Arra a kérdésre, hogy mit tehet egy gyermek az óvodában, az a válaszom, hogy 

bármit, ami az életkorának megfelelő és a gyerek számára megközelíthető. A régi ONP 

megszabta, hogy mivel kell foglalkozni, az új ONP-ben pedig volt egy szerkesztési 

formula, amin vagy átlendült valaki, vagy képes volt észrevenni a lehetőséget. Egy / 

jellel jelezték ugyanis, hogy nemcsak a kötelezőt lehet, hanem mást is. De ezt sokan 

nem vették észre. Például ha egy budapesti gyerek nem tyúkokkal és kakasokkal nő 

fel, hanem a feketerigóval, akkor azzal foglalkozzunk, ne a tyúknak vagy kakasnak 

a részeivel. Persze később majd ezekkel is megismerkedik, de először azzal kell 

megismerkedni, ami körülötte van. Ez a bizonyos módszertani szabadság, amit 
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a második ONP már engedélyezett, ez már több mindenre adott lehetőséget. A 

környezetvédelmi és természetvédelmi részeket illetően az első ONP-ben semmi nem 

volt, a másodikban felsorolták, hogy „ne tépje le a virágot és ne törje le a fa ágát”, stb. 

Nem volt hiteles, aki ezt írta, mert a számonkérésnél ezek a dolgok már nem voltak jelen. 

Azon kívül biológiai hibák is voltak benne, például összekeverte a vetést az ültetéssel, 

vagy mi a termés és mi nem. A lényeg az, hogy nem biológus írta a biológiai fejezetet. Ám 

nem is tudjuk, ki írta, mert a nevét nem vállalta. 

K.Zs.R.: Amikor az óvodába bekerültél Jutka nénihez és Anihoz, ők voltak az első képzési 

csoportod?

E.B.: Igen, de rövid időn belül két óvodai csoportot is vitt minden tanár és ez után másik 

óvodai csoportba is kerültem. Bánfalván is voltam például. 

K.Zs.R.: Amikor bekerültél Jutkához és Anihoz, akkor náluk mit láttál és tapasztaltál 

ebből a típusú tanításból, amit te is szerettél volna a hallgatóknak átadni?

E.B.: Ők sokkal szabadabban. Hiába voltak a kötelezettségek, a tartalmi részt már akkor 

is sokkal szabadabban vették. Vidáman, jókedvűen tanítottak meg mindent, amivel 

találkozhat egy gyerek. A vadgesztenye potyogás idején az egyik óvónő úgy jött be, 

hogy „Képzeljétek, a fejemre esett, és úgy fájt!” A tükör mögül láttuk, hogy az egyik 

kisgyerek a feje fölé emelte az előző nap szedett gesztenyét, és a fejére pottyantotta, 

hogy tényleg fáj-e. Tehát mindennek jelentősége van, amit az óvónő mond. Ezeknek 

a kis rövid elbeszéléseknek oltári jelentősége van, mert a gyerek utána kipróbálja 

majd, és megjegyzi. Ily módon bevettem én a régi módszertani dolgokat, csak azt 

is figyeltem, hogyan illik bele egy másfajta pedagógiai felfogásba. Ki ne felejtsem a 

társadalmi környezet részeit sem, vagyis a családot. A hallgatókkal elbeszélgettem a 

családalapításról, a párválasztásról. Az óvodás gyerekekkel „családosdit” játszottunk, 

eljátszottuk ki mit evett például. Ez is fontos része az élet közeliségnek.  A Freinet 

pedagógiának a szabad választás része volt a legnagyobb dolog a gyerekek felé 

szerintem. Ám vigyázni kellett, hogy ez ne egy mechanikus dolog legyen, mert jártunk 

később olyan óvodában, akik nagyon akartak Freinet pedagógiát alkalmazni, és átestek 

a ló túloldalára azzal, hogy mindenáron kell választani a gyereknek. Meg kell hagyni a 

szabad választás lehetőségét. Azok a hallgatók, akiket vittünk egy-egy hétre az óvodába, 

ha feldolgoztak egy-egy témakört, akkor végig kellett gondolniuk, mi egyebet lehet még 
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belőle kihozni. A sokféleséget próbáltuk a hallgatókba elültetni. Cél volt, hogy kilépjünk 

a mechanikus, elkészített dolgokból. Volt a tevékenységeinknek egy másik része is: 

nemcsak a saját hallgató és az óvoda, hanem jöttek hozzánk más intézményekből, 

illetve mi is mentünk előadást tartani. Több mint 100 előadást tartottunk az ország 

legkülönfélébb helyein. Mentünk télen, nyáron, bőröndöt cipelve. Egyszer azt gondoltam 

Hódmezővásárhelyről haza felé indulva, hogy sosem érek haza, ugyanis leesett az első 

hó.

Az előadásokat úgy tudtuk megosztani, hogy Zsuzsa a matematikai részét, én meg 

a természetismeret részét tartottam. Siettettük mindig egymást, hogy a második 

előadásra is maradjon elég idő. Előadások után a hallgatók rengeteget kérdeztek. 

Azt a megerősítést várták, hogy valóban szabad kötetlenül tanítani? Az elején elég 

nehéz dolgunk volt, később pedig egyre jobban vettek belőle fogalmakat, leginkább 

a könyveinkből és az eredeti Freinet pedagógiából, újságcikkekből. Később a tanítás 

folyamán átvették a Freinet pedagógia alapelveit, ugyanakkor nehezen vállalták el, 

hogy én Freinet pedagógus vagyok. Ez valószínűleg azzal függött össze, hogy ennek 

a pedagógiának nem volt sehol képzőintézménye. Ellentétben a többivel. Az egyik 

legjobban tiltakozó hallgató elmondta, hogy ő beszélgető köröket tart minden nap.  Én 

megkérdeztem, mit csinálnak ilyenkor. Rájöttünk, hogy az elve nagyon hasonló a Freinet 

pedagógiához. Az én második óvónőm is jelezte, hogy ő nem Freinet pedagógiával 

foglalkozik, ám néhány hónap után mindig minden visszaköszönt abból, amit magam 

képviseltem. Szépen átvette tőlem az elveket, csak én nem erősködtem, hogy ez bizony 

Freinet pedagógia. Azt kell, mondjam továbbá, hogy a pedagógusok köréből a leginkább 

változni képes pedagógus, az óvodapedagógus. Nem véletlen, hogy Magyarországon is 

az óvodai rendszer működik jól, a többi kevésbé. Én mindig azt vallottam, hogy semmit 

nem lehet jól csinálni, amit az emberre ráerőszakolnak. Csak magunktól lehet jól csinálni 

a dolgokat, akkor lesz igazi eredménye. Néhány előadásomban egy versikét is mondtam, 

ami arról szólt összegezve, hogy a kedvvel nevelt gyerek tudja igazán magáévá tenni 

a nevelője elképzeléseit. Így szól: „Amit haragomban földre dobtam, kikelt nyomban, 

s jégeső aratta. Kedvel mit vetettem, szépen nőtt a kertben, s áldás maradt rajta” (Egy 

német költőtől való.)

Az előadásokról még annyit mondanék, hogy kezdetben nagyon Freinet-sek voltak, 

aztán Zsuzsa a matematikára helyezte inkább a hangsúlyt, de mindent gyakorlatisan, 

nem szimplán elméletben. Magam pedig a természetismeret, környezetvédelem 
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témakörét ismertettem. Nálunk a kedvvel nem volt probléma, hiszen mindig szívvel-

lélekkel csináltuk, olyannyira, hogy mikor a programok megírására került sor, akkor 

végig kellett tanulmányozni az összes pedagógiai módszertant, az ábrázolástól az 

ének-zenéig. Én a saját módszertanomba bevettem mindegyiknek a példáját. Ezt az 

összeállított programot bárkinek tökéletesen lehetett használni a saját környezetére 

átírva. A projekt tervezés része az évszakokra kellett, hogy épüljön, mert másképp nem 

lehetett. Minden egyes irodalmi területet (versek, mesék) is be kellett venni. A Freinet-s 

módszertan alapján bizony meg kellett szűrnünk, mi az, ami belekerülhet a programba, 

mi a legfontosabb. Ez nem szakbarbárság volt, amit mi csináltunk. Ezekről a könyvekről, 

programról elmondható, hogy máig is használják, ismerek olyan budapesti óvodát, 

aki a mai napig használja. De olyan is volt, hogy a vezető óvónőhöz el kellett utaznom 

Budapestre megmagyarázni a miérteket. 

K.Zs.R.: Jutka és Ani hogyan fogadta ezt a kezdetekben, nem voltak bizalmatlanok a 

témát illetően?

E.B.: Mi tiszteltük az óvónőket az óvónőségükért, ők pedig tiszteltek minket a 

szakmánkért. Az érdeklődés és szándék mindig megvolt bennük. És ezek nem 

ördögős dolgok. Tisztában vagyok vele, hogy egy óvónő nem polihisztor, nem lehet 

tőle minden területen maximális teljesítményt várni, mindenki a saját szakterületén 

tud valamennyivel többet, mint a másik. Velük és a bánfalvi óvónőimmel is nagyon 

jó és könnyű volt dolgozni. Soha nem voltam velük erőszakos, hogy márpedig ezt 

mindenkinek tudni és értékelni kell, amit én mondok. Előbb-utóbb elfogadták, majd 

használták is a módszert. Később Győrött is nyílt például Freinet óvoda.

K.Zs.R.: A többi programot illetően volt-e az azt hirdetőkkel szakmai rivalizálás?

E.B.: Előadások alkalmával próbáltunk mindig tárgyilagosak maradni, szemléltettük, 

mik a hasonlóságok és különbözőségek más elvek között. Persze voltak olyan kollégák is, 

akik nem tisztességes módon rivalizáltak. Azonban ha szükség volt rá és megkérdezték, 

akkor természetesen mi is kiálltunk a saját igazunkért. 

A 3-6 éves korosztály örökzöld téma. Mi sosem azt mondtuk például, hogy nem kell 

mesélni a gyerekeknek, hanem inkább azt, hogy bizony meg kell válogatni, melyik 

korosztálynak miről mesélünk. És hogy nem elég az állatokat könyvből ismerni. Volt 

olyan korszak, amikor azt állították szakemberek, hogy a gyereknek csak mese kell, más 
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nem. Nem kell a valódi. 

K.Zs.R.: A beszélgetés elején említetted azt a bizonyos cikket a Népszabadságból. Ennek 

elolvasását követően honnan tudtatok meg még többet Freinet-ről? Kik segítettek 

nektek, hogy megismerjétek ezt a fajta pedagógiát?

E.B.: Először is megkerestük a Freinet könyveket könyvtárból, illetve Horváth H. Attila 

által összeállított mű is alapolvasmány volt. Ők továbbképzéseket is szerveztek, ezeken 

keresztül is sok információhoz jutottunk. Nagykovácsiban működött egy iskola, amelyik 

kimondottan Freinet pedagógiával foglalkozott, oda is ellátogattunk. Több találkozón 

is részt vettünk. A szellemiséget meg lehetett ismerni ezeken az alapvető műveken, a 

szöveggyűjteményen keresztül és egymásnak átadva. Amikor mi még elkezdtük, akkor 

még csak iskolai szintje volt, az óvodai alkalmazás tőlünk ered. 

K.Zs.R.: Jól értem, hogy a minisztérium adatbázisában nem ti kaptátok meg a 

lehetőséget, hogy a Freinet pedagógiát kidolgozhassátok?

E.B.: Igen. Függetlenül attól, hogy ránk hivatkoznak a kidolgozott programban, mégsem 

mi csinálhattuk, mert Sopron messze van Budapesttől!?

A kiadványról még annyit, hogy az első Freinet-es programról szóló kiadványunk 6000 

példányban született meg. Nagyon hamar el is fogyott. Következő kiadványunk: Az 

óvodai élet építőkockái, ez is nagy számban jutott el az ország különböző óvodáiba. Itt az 

elmélet és maga a program is szerepelt. Elköteleződés nélkül mondom, hogy a program 

nyakig benne van a magyar óvodai életben, az óvónők használják az elemeket, ám 

teljes egészében nem vállalják mégsem. Meglátásom szerint továbbá az óvodai Freinet 

szemlélet sokkal erőteljesebben van jelen Magyarországon, mint az iskolai. A vezető 

óvónők sajnos sokszor nem látták át a rendszert, ha például egyik óvónő ezt képviselte, 

a másik azt az elvet. Nekik egyszerűbb lett volna, ha minden egy kaptafára megy, akkor 

jobban átlátható. 

Összegezve: a Freinet módszer nem tűnt el nyomtalanul, hanem nagyon erősen jelen van 

a mai napig, részben a természet miatt, részben az életszerűsége miatt, részben a gyerek 

szabad alkotói tevékenysége miatt. 

K.Zs.R.: Köszönöm az interjút.

38



3. Interjú Tóth Mariann-nal

Tóth Mariann: Tóth Mariann vagyok, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar 

tanára voltam 20 éven át. 1983-tól lehetőséget kaptam a pedagógus továbbképzés 

vezetésére. 1990-től oktatási, majd általános főigazgató helyettesként ezt a munkát még 

könnyebben irányíthattam. Zsámboki Réka csoportvezető tanára voltam, és nagyon 

büszke vagyok erre, hogy ebben a munkában, mint egykori tanára, részt vehetek. 

A Gazsó Ferenc nevéhez fűződő 1985-ös törvény mondta ki, hogy mindazoknak a 

pedagógusoknak, akik a pályájukon legalább tíz évet eltöltöttek, úgynevezett 

diplomamegújító továbbképzésen kell részt venniük. Megszabta a törvény ennek a 

továbbképzésnek az időkeretét százhúsz órában, bentlakásos formában, abban az 

alapintézményben, ahol az illető az alapdiplomáját megkapta, ott kellett folytatnia. 1985-

ben minden fajta szintű pedagógusképzés - tehát külön az óvó, a tanító, a tanár és az 

egyetemi szintű tanárképzés - számára központilag kidolgoztak egy százhúsz órás 

tematikát. Négy intézményt választottak kísérleti helyül, az óvóképzésben a soproni 

főiskolát, a tanítóképzésben a budai tanítóképzőt, a tanárképzésben a szegedi 

tanárképzőt és az ELTE-t az egyetemi tanárképzés számára. Nem volt könnyű feladat, 

1985-ben ki kellett találni, hogy mi az, amit a központi tematikából át lehet venni, és mi 

az, amiben sajátosan lehet gondolkodni. Ma is hálával tartozom Horváthné Szőllősi Ilona 

főigazgató asszonynak, aki nekem szabadkezet adott. Az első gondolatom az volt, hogy a 

hallgatók visszakerülnek az alma materbe, ez érzelmileg egy nagy töltés. De nem szabad 

még egyszer ugyanazt hallaniuk, mint amit évekkel korábban, a diploma megszerzése 

előtt hallottak. Új dolgokkal, új szakemberekkel kell őket megismertetni. Ezért azt 

gondoltam, hogy az ország vezető szakembereit kell meghívni, minden területen: 

pedagógiából, pszichológiából és a szakmódszertani területeken is. Olyan 

szakembereket, akiknek esetleg csak a nevét ismerték korábban vagy a könyveikkel 

találkoztak szakirodalmi tanulmányaik során. A százhúsz órát úgy alakítottam át, hogy 

volt egy komoly elméleti bázis kilencvenöt órában, és huszonöt órában pedig 

specializációt lehetett választani. A specializáció óvodai nevelésnek felelt meg. Lehetett 

választani anyanyelvet, környezetismeretet, rajzot, bábozást, ének-zenét és testnevelést. 

Így indultunk el. Mindenki egyéni választás alapján döntötte el, hogy a kilencvenöt óra 

elméleti bázis mellett melyik specializációt választja. A specializációt a hazai 

szaktekintély mellett ugyancsak országos hírű előadók töltötték meg. A nemrég elhunyt 
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dr. Nádori László, az olimpiai bizottság egykori elnöke, a Testnevelési Egyetem 

professzora például rendszeresen előadott nálunk testnevelés specializáción. Az 

általános pedagógiai témákban igyekeztünk a kor akkori szellemének megfelelő 

legújabb elméletekkel megismertetni a hallgatóinkat, ezért Mihály Ottó, Trencsényi 

László, Báthory Zoltán, Lóránt Ferenc, Zsolnai József is tartott rendszeresen előadást, 

hogy csak a legnagyobbakat említsem. Ez nem csupán a hallgatóknak volt előnyös, 

hanem nekünk, az oktatóknak is, hiszen mi sem ismertük őket személyesen. Egészen 

más volt őket élőben látni és hallani, korábban csak az írásaikat ismertük. Ilyen 

alkalmakkor mindig itt aludtak, így lehetőség volt kötetlen beszélgetéseket folytatni az 

esti órákban. Úgy tűnt, hogy sikeres ez a típusú továbbképzési forma. 1990-ben, amikor 

oktatási főigazgató helyettes lettem, majd később általános főigazgató helyettes, illetve 

egy hosszabb időn át megbízott főigazgató is, akkor még több lehetőségem lett bővíteni 

a palettáját a meghívottaknak. A tematika újragondolásában sem nagyon kellett 

egyeztetnem. Azt gondoltam, hogy az akkor már teret hódító reformpedagógiáknak 

kiemelkedő szerepet kell adni ezeken, a továbbképzéseken. Tehát megváltozott a 

továbbképzés szerkezete. Akkor már nyolcvan órára radikalizálódott az elméleti tömb, 

ehhez negyvenöt órás specializációban a reformpedagógiai elvek megismerésének 

megfelelően a paletta a Freinet szellemű, a Waldorf szellemű, az Oldás és kötés nevű 

program - ami Szalay Józsefné kollégámé volt -, a Mese-vers az óvodában című program, 

a Kétkultúrájú nevelés nevű program került a korábbi specializációk helyére. Ezt 

megelőzte, hogy Zilahy Józsefné 1987-től az akkor kísérletként bevezetett főiskolai 

szintű képzés keretén belül elkezdte a csoportjával a Mese-vers nevű foglalkozásokat, 

ami akkor tizenöt témára korlátozódott Micimackó az óvodában címmel. Ez volt a 

kísérlet, erre épült a későbbi majdan akkreditációt is nyert Mese-vers az óvodában 

program. Zsámboki Károlyné dr. és Eperjesy Barnabásné kolléganőim egy alkalommal 

megkérdezték tőlem, mit tudok a Freinet pedagógiáról. Erre azt válaszoltam, hogy éppen 

annyit, amennyit Horváth H. Attilától hallottam erről. Sokan kérték, hogy hívjam meg 

előadásra Horváth H. Attilát. Azonnal felhívtam és megkérdeztem tőle, mit szólna, ha 

Sopronban alakítanánk egy Freinet családot. Horváth H. Attila készségesen vállalta, hogy 

eljön hozzánk. Az előadást követő éjszakán, egy hosszúra nyúlt beszélgetés keretén belül 

a szobámban megbeszéltük, hogy Nagykovácsi mellett Sopron lesz a Freinet bázis. 

Nagykovácsiban elsősorban tanítók voltak ebben a körben, míg Sopronban inkább 

óvodapedagógusok. Miután Zsámboki Károlyné dr. és Eperjesy Barnabásné 
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alapvégzettsége természettudományos volt, mindvégig az foglalkoztatta őket, hogy a 

hallgatók körében mumusnak tekintett matematika illetve környezetismeret 

módszertan alapján ezek a foglalkozások ne legyen mumusok, hanem ugyanolyan 

szívesen végzett foglalkozások legyenek, mint például egy ének-zene vagy ábrázolási 

tevékenység, ennek érdekében megcsinálták a saját programjukat, amiben úgy 

gondolták, hogy egy természettudományos nevelést hangsúlyozó programot dolgoznak 

ki. Amikor ezzel elkészültek, elolvasták a Népszabadságban Horváth H. Attila cikkét, és 

megállapították, hogy elkészítették a Freinet programot. Nagyon örült Horváth H. Attila 

ennek a találkozásnak, elment a két kolléganő Nagykovácsiba, és innentől kezdve a 

soproni óvoda egyik csoportjában Freinet szellemű nevelés folyt. Irénke és Zsuzsa pedig 

egyre több módszertani könyvet adtak ki, ennek a nevelési módszernek a gyakorlati 

megvalósításához. Természetesen ők vezették az intenzív továbbképzésnek a Freinet 

szellemű speciális kollégiumát is. Jómagam külföldi útjaim során ismertem meg a 

Waldorf pedagógiát, s Vekerdy Tamástól függetlenül alapítottuk meg a Nemzetközi 

Waldorf Társaságot egy Bécsben dolgozó magyar származású házaspárral. Mi pedig ezt a 

specializációt vezettük. Mindvégig azt vallottam, hogy a Waldorf pedagógia erősebb 

adaptációt igényel, hiszen Rudolf Steiner 1919-ben dolgozta ki munkásgyerekek 

számára. Elképzelhető, hogy ha azokban a napokban közöttünk lett volna, ő is sok 

mindent másképp gondolt volna. Én mindig azt hangsúlyoztam, hogy a Waldorf 

pedagógiának elsősorban a módszereit kell átvenni, nem biztos, hogy maximálisan az 

elveket, mert ahhoz nagyon sok mindent kellett volna tudni, amit nem tudtunk. Egyrészt 

nem volt olyan az óvóképzésnek az elméleti anyaga, amire egy Waldorf pedagógiát rá 

lehetett volna építeni, és én azt gondoltam, hogy a félműveltség veszélyesebb, mint a 

nem tudás. Inkább a módszerekre helyeztük a hangsúlyt, elvittük a pedagógusokat 

Bécsbe, Waldorf óvodába, iskolába annak érdekében, hogy saját maguk 

meggyőződhessenek arról, mi ez pontosan. Egy kicsit azért is szerettem volna 

hangsúlyozni, mert az országban nagyon sok óvodára kiírták, hogy Waldorf óvoda, pedig 

csak az történt, hogy kidobták a műanyag játékokat, és fajátékokat szereztek be 

helyettük, felszerelték a baldachint a babaszobába, adott esetben birkabőrön altatták a 

gyerekeket. De ettől ez még nem volt Waldorf óvoda. Én azt szerettem volna a 

pedagógusokkal elhitetni, hogy a normál óvodai környezetben lehet Steiner szellemében 

olyan nevelést folytatni, amitől az óvodai élet mindennapjai gyermekközpontúvá válnak, 

és személy közelivé alakulnak.  Természetesen Zilahy Józsefné és Stöckert Károlyné 
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nevével fémjelzett Mese-vers az óvodában ugyancsak egy specializáció volt, ezt inkább 

azok választották, akiknek az irodalmi, művészi hajlamuk volt kiemelt. Mert minden 

értéke mellett ez a program nem mindenkinek volt való. Mint ahogy a Freinet programot 

is elsősorban azok választották, akik nagy természetbarátok voltak, és szívesen 

bóklásztak a környezetben a gyerekekkel. Szalay Józsefné Oldás és kötés - egy korábbi 

magyar filmről adta a programja nevét -, amiben az új szemléletet próbálja ötvözni a régi 

jól bevált szemlélettel. Ő megtartotta a hagyományos óvodai életmódot, és ebben 

próbált valamifajta oldást megoldani. A kezdeményezés határait bővítette ki ameddig 

csak lehet, és ebben a kezdeményezésben próbálta mindazt megvalósítani, amit 

korábban kötött foglalkozási formában valósítottak meg az óvónők. Talabér Ferencné a 

kétkultúrájú neveléssel a német nemzetiségi óvóképzés gyakorlati megvalósítására 

dolgozta ki a Játék a szavakkal, játék a beszéddel című programját. Ez azért volt 

nagyszerű, mert a gyerekek beszédkultúrájára épített a játékidőben. Ezt később az 

iskolában nagyszerűen tudták a nyelvszakos pedagógusok alkalmazni, mert a 

gyerekeknek volt egy nagyon komoly szókészletük, és sokkal könnyebb volt a meglévő 

szókészlettel helyesírást és nyelvtant tanítani, mintha egyszerre kellett volna a kettőt. 

Ehhez hozzájárult az is, hogy két óvónő volt az óvodai csoportban, az egyik csak 

németül, a másik csak magyarul beszélt a gyerekekkel. Ide már Talabér Ferenc is 

bekapcsolódott, az Egy nyelv, egy személy programmal. A kétkultúrájú családokhoz 

hasonlóan, itt is nagyszerűen tudtak közlekedni a gyerekek egymás között, tudták, hogy 

kivel milyen nyelven beszéljenek. Érdekes módon, játék szituációkban észrevétlenül 

tanulták meg az idegen kifejezéseket. Ezek voltak a specializációk. Természetesen híre 

ment a mi továbbképzésünknek, ezt szerénytelenség nélkül mondhatom. Hisz az 

országból mindenki Sopronba akart jönni, óriási létszámban csináltuk ezeket a 

továbbképzéseket, óriási gondjaink voltak az óvónők elhelyezésével. Időben is nehéz 

volt, mert azok a kollégák, akik a kísérleteket vezették, nemcsak az intenzív 

továbbképzésben, hanem az ország valamennyi helyén, a legnagyobb központokban, 

általában ott, ahol pedagógiai intézetek voltak, a legkisebb falvakban is felkapott, 

népszerű előadók voltak. Nem beszélve arról, hogy mindenkinek volt saját csoportja, 

akivel foglalkozott, plusz a saját tantárgyak, a diplomamunkák, a vizsgáztatás. Nagyon 

szép, ám ugyanakkor nagyon nehéz időszak is volt ez. Ha visszagondolok rá, nem is 

tudom, hogyan oldottam meg annak idején, hogy egyik nap Pécsett, két nappal később 

Békéscsabán, mindemellett lehet, hogy belefért Sárospatak is az adott hétbe. És hétről 

42



hétre egy-egy busznyi pedagógust vittem ki Bécsbe az ország legkülönbözőbb részéről, 

hol óvónőket, hol tanítókat, hol tanárokat, akik meg akarták a valóságban is szemlélni a 

Waldorf pedagógiát. Hisz Vekerdy Tamásék Solymáron csinálták a továbbképzéseket, 

ahová mindig jött az ortodox Waldorf fellegvárából - Stuttgartból - egy előadó, aki német 

nyelven adott le, amit fordítottak, de az más volt, mint amikor odamentek Bécsbe, 

magyar nyelvű előadást hallottak, és a saját szemükkel látták a történéseket. Egy 

személyes megjegyzésem: Vekerdy Tamással nem egy fórumon volt nézeteltérésünk, 

nem szeretnék a háta mögött semmi rosszat mondani, kizárólag a tényeket mondom. 

Nem értettem, hogy Solymárra odahoz Stuttgartból egy kiképzett Waldorf óvónőt, aki 

először magyarul sem tudott, majd miután nagyjából megtanult, akkor is törve beszélte 

a nyelvünket. Ha igaz az, hogy az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata az 

anyanyelvi nevelés, akkor ez erősen megkérdőjelezhető, hogy ez hogyan valósul meg egy 

idegen ajkú óvónő segítségével. Nem ismerte teljesen a nyelvünket, nem ismeri a sajátos 

kifejezéseinket. Nem beszélve arról, hogy más a művelődési anyaga. Ő nem Benedek 

Elek meséin nőtt fel. Nem a Móra mesék alkották az ő ifjúkori olvasmány élményeit. 

Egészen mást jelent a magyar kultúra egy magyar ember számára, mint egy olyannak 

aki, ezt „csak” tiszteli és megtanulta. Ezért gondoltam azt, hogy fordítsuk meg a 

sorrendet, vigyük ki a pedagógusokat, mert még ha német nyelven is foglalkozik az 

óvónő a bécsi Waldorf óvodában a gyerekkel, de azt látja, mit csinál. És ez majdnem 

értékesebb annál, amit mond. 

Miután híre ment ennek a továbbképzésnek, egyre gyakrabban kerestek engem a 

határon túli pedagógus szövetségek. Elsőként, mint a győri pedagógiai intézet 

szakértőjét, keresett meg Dunaszerdahelyről az ottani óvónők szakreferense: Konrád 

Erzsébet, aki azt kérte, egy féléves tematikát dolgozzak ki, és vezessek náluk egy 

továbbképzést Dunaszerdahelyen a magyar anyanyelvű óvónők számára. 

Természetesen itt is az a tematika vezérelt a tematika összeállításában, mint az intenzív 

továbbképzésben, vagyis hogy a legkorszerűbb elméletekkel ismertessük meg őket, akik 

amúgy is lemaradottak voltak hozzánk képest is. Tehát a felsorolt kollégáimat vittem 

oda is. A sikerességet bizonyítja az is, hogy a nyári táborban ugyancsak mi tartottuk az 

előadásokat. Ezt követően Lendváról keresett meg egy vezető óvónő azzal a kéréssel, 

hogy szüksége lenne főiskolai végzettséggel rendelkező óvónőkre az ő óvodájában, 

megtennénk-e, hogy itt Magyarországon, magyar nyelven kiképezzük a szlovén 

óvónőket, akik aztán majd ott dolgoznának náluk. Nekik könnyebbség lenne 
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Magyarországon, az anyanyelvükön tanulni, mint kint a maribori egyetemen. Megkaptuk 

a minisztériumtól az engedélyt, így Lendváról, ahol magyarok laktak, négy óvónő jött 

hozzánk tanulni. Ezzel párhuzamosan indult el Felvidéken, Révkomáromban, ugyancsak 

a magyar ajkú felvételizőknek az óvóképzés. Innen jártak ki a tanárok Révkomáromba 

előadást tartani. Szlovéniából az egyik vezető óvónő is idejárt hozzánk. Ennek 

eredményeképpen Szlovéniában is kellett továbbképzést szervezni, ugyanolyan 

feltételek mellett, mint ahogyan zajlott például Dunaszerdahelyen. Erdélyben 1992-től 

tartottunk előadást. A továbbképzés akkori vezetője a hajdúböszörményi óvónőképző 

akkori oktatási igazgató helyettese, aki maga is csíkszeredai származású volt. A két 

évben megtartott előadásomnak az lett a következménye, hogy 1994-től már engem 

kértek a Bolyai Nyári Akadémia Óvodapedagógiai Tagozatának vezetésére, a 

továbbképzés tematikájának összeállítására. A legelső nyáron, Nagyenyeden, egy 

valamikori istállóból átalakított épületben laktunk, egy szobában talán nyolcan nők, egy 

másik szobában a férfiak. Itt is követtem azt az elvet, hogy a legnevesebb szakembereket 

kivigyem Erdélybe. Néha Gergely János egyetemi docens is tartott előadást, aki a pécsi 

egyetem anyanyelvi tanszékének volt a tanára. Nem is tudom, van-e még valaki, aki 

olyan szépen tud beszélni a magyar nyelvről, mint ahogyan ő tette. Vagy Lengyel Zsolt, 

aki a Gyermeknyelv című könyvet írta, és ugyancsak sokat foglalkozott a kétkultúrájú 

neveléssel, rendszeresen, minden évben ott volt. Vagy Pusztai János, aki a kétkultúrájú 

nevelés egyik hazai szakértője. Raffai Ernő, Erdély kutató is tartott előadást. Rendhagyó 

történelemóra, ez volt a témája a Kárpát-medencei magyarság sors kérdéseiről. Benedek 

István is részese volt a továbbképzésnek, mert úgy gondoltam, hogy meg kell ismerni az 

Erdélyben lakó magyar óvónőknek Benedek Elek unokáját. A Freinet szellemű 

pedagógia először az én közvetítésemmel jutott Erdélybe. A két szülőanya: Zsámboki 

Károlyné doktor és Eperjesy Barnabásné nemcsak a Freinet pedagógiát viselték a 

sorsukon, hanem a családjukét is, így nem voltak hajlandóak olyan helyre elmenni, ami 

egy éjszaka távollétet jelentett a családjuktól. Szerettek még a továbbképzés napján 

hazaérkezni a családjukhoz. Irigyek egyáltalán nem voltak, hiszen mindenféle írásos 

szakanyaggal elláttak engem, sőt, azokkal a tanulófilmekkel is, melyeket ők az 

óvodákban készítettek. Ezeket én elajándékoztam, hol fénymásolatban, hol eredetiben, 

attól függ, mennyi pénzünk volt. Az ő általuk készített szakanyagokat odaadtam, 

levetítettem a filmeket, és én, mint aki bábáskodott a soproni Freinet műhely 

kialakulásánál, azért kupálódtam tőlük, így tudtam kommentálni mind az 
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olvasmányokat, mind a filmeket. Egy sajnálatos tragédia, Eperjesy Barnabásné férjének 

elvesztése volt az, ami változást eredményezett, onnantól kezdve Irénke kijött velünk a 

továbbképzésekre. Miután ott is megőriztem azt a formát, hogy részben előadások, 

részben specializáció, ezért a Freinet szellemű speciális kollégiumot ő vezette. Ugyanez 

történt Szabadkán is, az ottani nyári akadémián. Eleinte én tartottam előadást, majd 

elemeztem azt a munkát, ami a soproni műhelyben már gyakorlat volt, később Eperjesy 

Barnabásné ide is eljött velem, és vezette a Freinet szellemű specializációt. Ugyanez 

megtörtént Lendván is, tehát gyakorlatilag a határon túlra is el tudtuk vinni ezeket a 

reformpedagógiákat. Kárpátalja egy kieső szöglet volt, ahová csak én voltam hajlandó 

elmenni, ugyanúgy, mint Erdélybe, a szakanyagokkal. Az a fajta továbbképzés, ami a 

minisztérium jóvoltából itthon történt a határon túliak számára, minden évben 

augusztus utolsó hetében, hétfőtől péntekig tartottunk egy intenzív továbbképzést. Ami 

volt a határon túliak továbbképzése, nyilván kisebb tananyag fért bele, mint a százhúsz 

órás továbbképzésbe. Veszprémben kihelyezett tagozatunk is volt, hogy azok, akik a 

Balaton felvidékről, illetve a Veszprém megye környéki Dunántúlról jöttek, azoknak 

egyszerűbb volt eljutni Veszprémbe, mint Sopronba. Tehát lezajlott mondjuk az egyik 

hét Sopronban, a másik hét Veszprémben, ugyanazzal a tematikával. Pécsről Vastag 

Zoltán, Kós Lajos, a híres Bóbita Bábszínház vezetője vagy Komlósi Sándor, aki 

családpedagógiával foglalkozott, az ő fia: Komlósi Ákos, aki ugyanezzel foglalkozott, 

később egy módszertani bölcsőde igazgatója lett. Ő más kontextusba helyezte a családi 

nevelés kérdését, hogy hogyan lehet a bölcsődétől az iskoláig a családokat segíteni az 

intézményes nevelés területén. Komlósi Piroska, aki Sanyi bácsi lánya, pszichológusként 

kapcsolódott be a programba.  Porkolábné Balogh Katalin, aki a játék, mozgás, 

kommunikációt dolgozta ki Pereszlényi Évával. Ők is előadásokat tartottak a soproni és 

veszprémi képzéseken egyaránt. 

Azt gondolom, hogy ami a 90-es évek elején, Magyarországon napvilágot látott, és 

érdemes volt az óvónőkkel megismertetni, azzal mi megismertettük őket. 

Hajdúböszörményben nyert először létjogosultságot a Lépésről lépésre, Amerikából 

származó (Step by Step) óvodai nevelés. Deli Józsefné Fráter Katalin volt ennek a 

vezetője. Aztán ide is eljött hozzánk, az óvodába, egy nagy nemzetközi konferenciát 

csináltunk, amiben főszereplő volt ez a program. Ezt követően Teleki Béla főigazgatása 

időszakában, ami a mi gyakorló óvodánkban is egy csoport, elkezdett ennek szellemében 

dolgozni, és úgy tudom, hogy még ma is folyik az egykori Zsilip utcai óvodában. Büszkék 
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lehetünk erre a soproni műhelyre, és minden hízelgés nélkül, azt mondhatom, - hisz nem 

tudom, köztudomású-e, hogy Zsámboki Károlyné doktor lányával beszélgetek -, hogy a 

Freinet szellemű nevelés terjedt el leginkább az óvónők körében és az iskolákban is. A 

természet közeliség mindenkinek szintje volt egyrészt, másrészt hétköznapibb, ha 

szabad így fogalmaznom. Ahogy már korábban is említettem, a mese-vers az óvodában 

feltételezett egyfajta irodalmi vénát, egyfajta művészeti beállítódást. Az alapképzésben 

Zilahy Józsefné megkövetelte a háromszázötven darab mondóka ismeretét, nyilván a 

végzett óvónőktől még többet kért, és ő egy akkora szaktekintély volt az országban, hogy 

többen féltek ettől a megmérettetéstől. Míg Zsámboki Károlyné és Eperjesy Barnabásné 

egy olyanfajta programot dolgozott ki, amiről mindenki érezte, hogy meg tudja 

valósítani. Az, hogy hallgassuk az esőben az eső hangját, érezzük az illatát, mérjük meg a 

lábas segítségével, mennyi eső esett, vigyük be a havat a csoportszobába, tegyük rá 

radiátorra, és nézzük meg, mivé válik. Vagy az edényeket rakjuk úgy egymásra, hogy 

először a nagyok legyenek alul, majd a kisebbek, vagy olyan módon szortírozzuk a 

játékokat, hogy egyik helyre ilyen színű, másik helyre olyan színű, tehát nagyon 

kézzelfogható, a mindennapi életre épülő pedagógiát szívesebben választották. Ezen 

kívül nagyon sok óvodának van konyhakertje, különösen a vidéki óvodáknak. 

Lehetőségük nyílt arra, hogy a háziállatokat megnézhessék a környező házakban. 

Valahogy úgy érezem, ezért is volt annyira népszerű. Természetesen a mese-vers is 

meghatározó volt, hiszen Zilahy Józsefné neve nagyon ismert volt ebben a szakmában, és 

ma is az. Irénke és Zsuzsa később szerezték meg ezt a hírnevet, és ugyanezt magamról is 

elmondhatom. Nekem mindvégig kisebbségi érzésem volt azért, mert tanítóképzésből 

kerültem az óvóképzésbe, és hogy vajon szabad-e nekem elméletben diktálnom, vagy 

szabad-e véleményt formálnom arról, hogy mi az, amire az óvodában szükség van. 

Egyszer megkérdezte tőlem egy vezető óvónő, hogy szerintem melyik a legjobb 

program. Ádler Józsefné Julikának hívták a kolléganőt, aki a Komárom-Esztergom 

megyei óvónők szakreferense volt, és akkor azt mondtam, hogy a "Juli program". Mert én 

hiába öltöm magamra XY ruháját, attól én még nem leszek XY. Sőt, hátrányosabb lesz a 

megjelenésem, mint a rám jól szabott, hozzám illő ruhában. Tehát én mindig 

hangsúlyoztam az adaptáció fontosságát. Azért tetszett nekem többek között az Irénke 

és a Zsuzsi programja, mert ugyan ők A-tól Z-ig mindent elolvastak, amit csak el lehetett 

olvasni Freinet-től, és mindent megtapasztaltak, amit Magyarországon ez ügyben 

bevezettek. És utána ők saját maguk, a biológus és a kémikus, a matematika-pedagógia 
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szakos, a saját tapasztalatuk alapján két óvónő testére szabták gyakorlatilag. Ezzel nem 

szeretnék minősíteni, soha nem akartam egyik soproni műhely program mellé sem 

letenni a voksomat. Mindegyik jó volt. Meg kellett találni azt, hogy kihez melyik illik. És 

utána adaptálni. Mert, ahogy megvalósította a Lakihegyi Jutka vagy Friedrichné, azt nem 

valószínű, hogy más úgy tudta megvalósítani. De lehet, hogy más pedig olyan színezetet 

tudott adni az Irénke és Zsuzsi által megalkotott elméletnek, hogy az meg attól volt jó. 

Azt hiszem, hogy ez egy burjánzó, földalatti mozgalom volt, hogy azok az óvónők, akik 

elvégezték az intenzív továbbképzést nálunk, egymástól hallották, ez volt, az volt a 

továbbképzésen, majd valamelyikünket meghívtak előadni, és így kezdtek el ezzel 

foglalkozni. Abban reménykedem, hogy az a sok munka, amit mi annak idején ebbe 

belefektettünk, az nem vész el, és az, hogy Zsámboki Réka itt ül velem szemben, és a 

doktori disszertációjának ez a témája, az épp ezt igazolja. És nagyon szépen köszönöm a 

lehetőséget. 

Korábban említettem, hogy sokáig kisebbség érzetem volt a Benedek Elek Pedagógiai 

Főiskolai Kar gyakorlati képzését illetően, mert nem éreztem magam olyan biztosan, 

mint korábban, a tanítóképzésben. Méghozzá azért, mert jómagam tanítóképző 

főiskolát végeztem először, utána jártam öt évig egyetemre, tanítottam a debreceni 

tanítóképző gyakorló iskolájában, de voltam énektanár Nádudvaron, tehát kipróbáltam 

a gyakorlatban mindazt, amit én utána tanítottam. Tehát aminek az elméleti részét 

megtanítottam, arra kapásból hoztam a gyakorlati példát, amit a saját bőrömön éltem 

meg. Ez itt az óvónőképzőben hiányzott, mert én magam óvodában soha nem voltam, 

igaz, járt oda két gyermekem, de sokat nem tudtam róla. Nagyon féltem akkor, amikor 

1980-ban kaptam egy másodéves csoportot, és azt mondtam a hallgatóknak, hogy velük 

fogom tanulni, valamint hogy az óvónő a főnök, nem én, hiába az a titulusom, hogy 

gyakorlatvezető tanár, mert nekem ez új. Jól emlékszem arra, hogy több módszertan 

könyvet elolvastam, mégis, amikor a legelső megbeszélési órát megéltem, és az óvónő 

lazán mondta a leendő foglalkozást vezető hallgatónak, hogy „Hát az öt perces, az 

legyen játékos.”, el nem tudtam képzelni, mi az, az öt perces. Végignéztem ismét 

a módszertan könyveket, hogy mi az, az öt perces. Nyomát sem találtam sehol. Az 

Alföldön, ahonnan én származom, volt egy mondás, amit sokszor emlegettünk: „Rájött a 

gyerekre az öt perces.” De gondoltam, hogy nem erről van szó. Jött a foglalkozás, lázasan 

figyeltem, vártam, mi lesz az, az öt perces. Amikor ott sem derült ki számomra, akkor 

szégyenszemre a bírálati órán rá kellett kérdeznem, mi is az, az öt perces. Először nem 
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tudtak rá válaszolni, mert az óvónő és a csoport egy emberként nevetett. (nevetnek) 

Innen eljutni oda, hogy az óvónőknek továbbképzési programot állítsak össze, ráadásul 

eltérőt a központilag kiadott tematikától, ez nekem nagyon nehéz volt. Sok álmatlan 

éjszaka, nagyon sok dilemma. És amikor már jöttek a pozitív visszajelzések, még akkor 

sem voltam biztos abban, hogy szabad-e ezt nekem. 

Az is nehezítette a munkámat, hogy voltak olyan kollégáim, akik részben az életkoruk 

miatt, részben az emberi hozzáállásuk miatt nem jó szemmel nézték a változásokat. Ők 

azt hitték, hogy ki akarunk tűnni ezzel, valamifajta feltűnési viszketegségünk van netán, 

hogy elkezdtünk gondolkodni programokban. Arról nem szóltam az elején, hogy én nem 

akartam az óvodában Waldorf szellemű csoportot csinálni, hanem más név alatt futott ez 

a Waldorf szellemű életmódszervezés. Az életmódszervezés kifejezés is tőlem 

származik, ezzel is utalni szerettem volna arra, hogy mi nem programokat csinálunk, 

nem akkreditált Waldorf, Freinet programot, hanem egy másfajta életmódot szervezünk 

az óvodai délelőtt folyamán, ki-ki a maga által legjobbnak hitt módon. Én a kreativitást 

állítottam a középpontba, mert volt egy olyan kedves tanítványom, aki a gyakorló 

óvodánkban, Molnár Katalin ma már egyetemi docens vezette a csoportot. Ő egy nagyon 

erőteljes, népi gyökerű, kreatív óvónő volt. Javasoltuk neki Vastagh Zoltánnal, hogy az 

egyetemi diploma munkája erről szóljon. Közösen konzultáltuk ezt a dolgozatot. Ebből 

született a kreativitás központú életmódszervezés, ami köztudomásul Waldorf 

szellemiségen alapult. Nagyon nehéz volt meggyőzni azokat a kollégákat, akik a jól 

bevált, kitaposott ösvényen sokkal szívesebben jártak, mint a több munkával járó, 

időigényesebb újat csinálni. Itthon is nehéz volt őket meggyőzni és tudom a vezető 

óvónőktől, hogy nekik is nehézségbe ütközött meggyőzni a beosztott óvónőket, hogy ne 

az 1971-es óvodai nevelési programot lássák csak maguk előtt, mint mindenható 

mindenek felettit, hanem igyekezzenek változtatni. De ennek a fordítottja is igaz volt. 

Amikor az óvónők lelkesen haza mentek a mi továbbképzésünkről, voltak bizony vezető 

óvónők, akik egy az egyben ódzkodtak ettől. Eleve a vegyes életkorú csoportösszetétel is 

egy nagy vívmány volt. Ez az 1989-es és 1990-es években alakult ki, hogy már nem 

heterogén volt a csoport szerkezete. Például a Freinet szellemű nevelés elterjedésében 

ez is egy meghatározó szempont volt, hogy ott homogén volt a csoportok összetétele. A 

többinél heterogén, és ennek az összefogását sokan nem akarták vállalni. Nyilván 

nagyobb odafigyelés, megosztott figyelem, erősebb koncentráció szükségeltetik hozzá, 

mint a homogén csoporthoz. Ezt is látom Freinet sikerességében, hogy a többivel 
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szemben tarolt. Ha csak Erdélyre gondolok, nekem kellett hatalmi szóval azt mondani, 

hogy márpedig huszonötnél vagy huszonkilencnél több nem mehet, és tessék választani 

a többit is. Néha bizony csúnyán néztek rám, de egyszerűen nem engedhettem meg, mert 

a többi csoportba is kellett, hogy legyen valaki, mert a többi kolléga is odautazott, és ők 

is sokat tudtak, és úgy éreztem, hogy velük szemben nem volna igazságos. De ezt 

elmondhatom Szabadkáról is, ott is Freinet győzött. Én szándékosan nem csináltam 

specializációt, elkerülve azt, hogy mint a képzés vezetőjét, esetleg presztízskérdés 

alakuljon ki ebből, és ezért választanak engem. Ezt így éreztem korrektnek. 

A gyakorló óvodánkban szerencsére két olyan óvónő volt ebben az időszakban, akik 

nagyon nyitottak voltak az újra. Azokat az óvónőket, akik vállalkoztak erre, őket két 

kézzel támogatták. Persze óhatatlanul mindig felmerül egyfajta rossz érzés azokban, 

akiknek nincs akkora nyilvánosságuk. Az Aranykapu Gyakorló Óvodában ez a bizonyos 

Freinet szellemű nevelés minden héten látogatókat jelentett. Jöttek az óvónők az ország 

különböző részeiből és megnézték a „foglalkozásokat” és utána a két elméleti tanárral, 

Irénkével és Zsuzsával ezt megbeszélték. Ugyanez volt igaz Zilahy Józsefné Mese-vers az 

óvodában című programjával kapcsolatban is. Nyilván a kétkultúrájú nevelés egy kisebb 

kört vonzott, azokat leginkább, akik németet, szlovént, szlovákot vagy románt beszéltek. 

Ezért aztán a szombathelyi tanárképző főiskola szlovén tanszékével is 

együttműködtünk. A szlovák és a szlovén kisebbségi nyelvek tekintetében az ő 

irányításukkal csináltuk a specializációt. Eleve kevesebb embert érdekelhetett a „Terike-

féle” program, mint a Freinet vagy a Mese-vers az óvodában. A Waldorf szemlélet pedig 

kicsit távolibbnak tűnt, volt benne egy misztikusság. Nagyon szerették, nagyon jónak 

tartották, de nem érezték annyira a hétköznapokban megvalósíthatónak. Mindig azzal 

voltak elfoglalva, hogy hogyan szereznek be például fajátékokat. Hiába mondtuk, hogy 

nem ez a fontos. Bécsben sem volt baldachin és birkabőr. De Solymáron az volt és 

Vekerdy Tamás azt sulykolta. Mivel Vekerdy közismertebb volt, mint én, így azt hitték, 

hogy biztosan mindenben neki van igaza. Ezzel együtt nagyon népszerű volt ez is, de 

messze nem olyan népszerű, mint a Freinet. Ezt bátran kijelenthetjük. Még egyszer 

hangsúlyozom, hogy a gyakorló óvodánkban a két vezető óvónő nagyon együttműködő 

volt, egy évben én voltam a gyakorlati képzésért felelős igazgató helyettes. Ezért a 

konkrét napi munkámból tudom azt, hogy mennyire nyitottak és támogatóak voltak. Azt 

nem mondom, hogy azok között az óvónők között, akik nem kapcsolódtak be ebbe a 

szellemű nevelésbe, nem volt egy kicsi ódzkodás vagy egy-egy összekacsintás, hogy 
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minek ez, de ez egyre csökkent. Sőt, azt is mondom, hogy inspiráló volt, mert utána már 

nem volt olyan csoport, amiben ne lett volna valami, ami más volt. Mindenki valami mást 

csinált, nem az 1971-es óvodai nevelési programot valósította meg. És nem is az 1989-

est fejlesztette tovább. Azt gondolom, hogy ez az országra is érvényes. Pláne amikor 

oktatási törvény iktatta be, hogy el kell készíteni a saját oktatási, nevelési programot. 

Erre felkérhettek segítő szakértőt vagy adaptálhattak programot. A mieink (a mi két 

gyakorló óvodánk) a saját programjukat írták meg. Tehát ez már különösen előtérbe 

került, hogy új és más az, ami folyik. Ami mind inkább a kötetlenség felé ment, mintsem 

a kötöttséget hangsúlyozta volna. Abban mindenki egyetértett, hogy a játéknak van 

létjogosultsága az óvodában és a játéké legyen a főszerep, minden egyéb a játékban 

valósuljon meg. Ami ugyebár nagyon nehéz, mert az óvónőnek szinte egy másodpercnyi 

ideje nem volt, amikor nem azt figyelte, hogy mi az a szituáció, amit most fel tud 

valamire használni. Ebben nagyon el lehetett fáradni, az biztos. Ám mégis mindenki ezt 

választotta. 

Amióta nyugdíjas vagyok, nem járok be óvodákba, hanem azt a népművelést végzem, 

amit annak idején édesapám nem engedett. Jelenleg Badacsonytomaj kulturális életében 

szerepet játszom, minden hónap utolsó péntekén irodalmi estet vezetek. Valahol 

ez is szemléletformálás. Nem mondom, hogy nem hiányzik az óvoda, hazudnék, ha 

azt mondanám, hogy nem hiányzik. Inkább azt mondom, hogy ez a fajta képzés, ami 

különböző okok miatt létjogosultságot nyert, ez már nem az én világom. Ezért nem fáj 

a szívem. De azért, amit annak idején én csináltam, azért igen. Azt gondolom, hogy ami 

elindult az 1980-as évek második felében és kiteljesedett az 1990-es évek első felében, 

ez ma már gyakorlat. Hála istennek. 

K.Zs.R.: Az előbb említetted azt az időszakot, amikor helyi programok születtek és 

akkreditáltak is néhányat. Arról tudsz-e valamit, van-e megjegyzésed, hogy az OKI miért 

nem a soproni kutatócsoportot kérte fel az akkreditált Freinet program elkészítésére? 

Hiszen a budapestiek kapták meg a jogot, hogy elkészítsék. 

T.M.: Konkrét információm nincs, annak idején nem is néztem ennek utána. Ez az az idő 

már, amikor én fél lábbal az egyetemen voltam, és a főiskolai kar és az egyetem 

integrációja volt az elsődleges feladatom. Tudom, hogy Zsuzsának és Irénkének ez egy 

fájó pontja volt, és talán azt is gondolhatták, hogy én nem segítettem őket kellőképpen. 

El kell, mondjam, hogy az alapprogram bizottságában én csak helyettesítőként vettem 
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részt, Horváthné dr. Szőllősi Ilona helyett. Nevek nélkül mondanám inkább az 

elképzelésemet. Aki meghatározó szerepet kapott ennek az óvodai alapprogram 

bizottságnak a munkájában, ő azokat hívta az alapprogramba, akiket ő régről ismert. 

Szakács Mihályné doktort Szarvasról, aki már az 1980-as évek elején is igazgató volt, 

Horváthné dr. Szőllősi Ilonát, aki 1979-től volt igazgató 1991-ig, Mikó Magdolnát, aki a 

kecskeméti képzőben volt főigazgató helyettes, majd főigazgató az 1980-as évek elejétől. 

Ezen nem is kell csodálkozni, hogy olyan munkatársakat választottak, akikkel a 

legrégebbi volt a kapcsolat, és akiknek a gondolkodásmódját ismerték. Az, hogy eldőlt, 

hogy az alapprogramban kik dolgoznak, szerintem ez határozta meg, hogy kiket kértek 

fel. Ugyan Sopronból Horváthné Szőllősi Ilona ott volt, de ő akkor már a nyugdíj előtti 

időszakát töltötte, fél lábbal a szombathelyi egészségügyi főiskolán folytatta oktatói 

tevékenységét a nyugdíjazását követően. Illetve ő, mint valamikori igazgató és 

főigazgató, nem került annyira közelbe az óvodákkal, mint például én. Ez nem az ő 

hibája, hanem neki más volt a feladata. Tehát ő irányította a főiskolát, pszichológiát 

oktatott, nem volt óvodai csoportja, tehát nem járt az óvodába, úgy, mint mondjuk én, 

akinek a Zsilip utcában is volt egy csoportja és az Aranykapu óvodában is. Nekem napi 

kapcsolatom volt az óvodákkal, később az irányítójuk is voltam. Úgy, mint Zilahy 

Józsefné is, aki ugyancsak volt igazgató helyettes és főigazgató helyettes is éveken át. 

Nekünk más volt a helyzetünk, mint Horváthné Szőllősi Ilonáé, és talán ő nem lobbizott 

annyira azért, amikor az akkreditált programokat készítették, hogy Sopron készíthesse 

az akkreditációt. Biztosan szólt az érdekünkben, amennyire én őt ismerem. A másik 

szempont, hogy a Mese-vers az óvodában csak Sopronhoz kötődött. Ennek nem volt az 

országban máshol műhelye. És miután Zilahy Józsefné és Stöckert Károlyné megkapta 

ezt a jogot, ismerve a magyar mentalitást és gondolkodásmódot, hogy „egyenlősdi”, nem 

azt nézték, hogy melyik az a műhely, amelyik leginkább hivatott lenne, hanem azt, hogy 

ha ezt a programot megkértük Soprontól, akkor a másikat megkérjük Pesttől. Ezt nekem 

soha senki nem mondta, de én, mint aki az ország pedagógiai életében hosszú ideig részt 

vettem, és mondhatom csúnya kifejezéssel, hogy közel voltam a tűzhöz, ezt tartom 

elképzelhetőnek. Szerintem nem akartak két programot is soproniakkal kidolgoztatni, és 

ha már választani kellett a kettő közül, akkor azt választották, ami csak Sopronhoz 

kötődik. 

K.Zs.R.: Köszönöm az interjút.
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4. Interjú Lakihegyi Alfrédnéval

Lakihegyi Alfrédné: Sok szép történet jut eszembe a foglalkozás nélküli 

foglalkozásokról. Voltak olyan napok, amikor lógott az eső lába, szinte mindenki úgy 

ébredt reggel, hogy ma biztosan rossz napunk lesz. Ehhez képest csodálatos zenenapunk 

volt, a nap végére annyit nevettünk, hogy csak na! A végén még a táncunk is megvolt. 

Ilyen és ehhez hasonló történetek jutnak eszembe. 

K.Zs.R.: És a borsó?

L.A.: Hát az nagyon jó volt. Nem is tudom, mi lett volna aznap, mert ugyebár ha 

foglalkozás van, akkor ez nincs. 

Mentem a piacra, mert nagyon szerettük a friss borsót, vettem is vagy két kilót. Meg 

akartam fejteni, hogy el is készítem, mert nagyon szeretjük a borsólevest. A szőnyeg 

közepére, egy nejlonra öntöttem a kilónyi borsót. Melléöntöttem 1 kiló lisztet is. 

Összehasonlítottuk, hogy ez is egy kiló és az is egy kiló. Ám az egyik kupac nagy, a 

másik meg kicsi. A borsó hüvelyeit ők rakták ki marékszámmal, elemeztük, milyen 

hüvelyek vannak, például: zöldebb, kisebb, nagyobb, hosszabb, rajta van a szára vagy 

nincs. Megbeszéltük, hol terem a borsó. Ezeket nem lehet elfelejteni soha. Tippelgették 

a gyerekek, hogy ez hosszú borsóhüvely, akkor ebben biztosan sok borsószem van, 

aztán megnézték, és néhány szem volt csupán benne. A gyerekek elkezdtek versenyezni, 

ki találta a legtöbb szemű hüvelyt. Volt, aki két szemest talált, de volt, akik tizenkét 

szemest. Csodálatos volt!

Utána megbeszéltük, hogy ha borsólevest készítünk, akkor kell még bele sárgarépa, 

petrezselyemgyökér is. Megkóstoltuk a borsót, melyiknek édesebb az íze.

Többen azt hitték volna ebben az esetben, hogy a gyerekekkel fejtetem ki az ebédnek 

szánt borsót. (nevet) Illetve nem biztos, hogy ezt megcsinálhattam volna, mert mondjuk 

nincs benne a foglalkozás anyagában. Mi így éreztük jól magunkat. Gabi, aki 1974-től volt 

vezető, elfogadta ezt, megengedte nekünk ezt a szabadságot. Így éreztük jól magunkat.

K.Zs.R.: Ez azt jelentette, hogy a Gabi néni egyáltalán nem is ellenőrizte a munkátokat?

L. A.: De! Írásba is kellett adnunk. Ebből sajnos nem voltam túl, jó, de azért 

megcsináltam.

53



K.Zs.R.: És azt írtad le, amit csináltál, vagy amit kellett volna? (nevet)

L. A.: Azt írtam, amit csináltam. Bár különösebben ez sem érdekelt senkit. Tudod, én úgy 

gondoltam, hogy például, amikor festettünk, úgy volt ildomos, hogy a papírtól az ecseten, 

a festékeken át mindent ki kellett készíteni, előtte nem illett haza menni. Én meg ilyet 

nem csináltam. A gyerekek szépen mindent elvégeztek: behozták a vizet, kikészítették 

a festékeket, rögtön elkezdtek beszélgetni, hogy kinek milyen színű festék kell majd a 

munkájához, ki mit fog festeni. Akinek kedve volt, segíthetett előkészülni. Nem vettem 

el a játékidőt senkitől! Aztán lehasaltunk a földre, mindenki megmondta, milyen méretű 

lapot szeretne, és kezdődhetett a munka. Az agyagozásnál ugyanígy tettem. 

Nem arról volt szó, hogy lusta voltam vagy nem tudtam, mit kellene csinálni - hiszen 

az ütemtervet el kellett végezni. A nagycsoportosoknak a két foglalkozás, az borzalmas 

volt. Az öt perces tornával kezdődött. Sokszor háromnegyed tizenegy volt, mire mentünk 

öltözni, aztán mentünk az udvarra. Az egy förtelem volt! Úgy segítettem ezen, hogy benn 

egy foglalkozást csináltam, akkor kimentünk, mondván, hogy a másik majd kint lesz. 

Szóval időjárás miatt soha nem csináltunk benti teremben foglalkozást. Kivonultunk 

a kapu elé, és eldöntöttük, merre induljunk. Egyik irányba vagy másik irányba. Ha 

erre megyünk, szembe fúj a szél, ha a másik irányba indulunk, a hátunkat fújja. De 

visszafelé jövünk, akkor biztosan szembe fúj majd. Ezt mind-mind megbeszéltük, amikor 

elindultunk. Volt egy olyan eset is, amikor valakinek kikapta a szél a kezéből a papír 

zsebkendőt. Nejlonzacskókat is röptettünk! (nevet) A szülők szerencsére partnerek 

voltak ilyen dolgokban. Ez milyen sokáig téma volt, ahogyan röptettünk a szélben. Aztán 

szépen összeszedtük a nejlonzacskókat. Ekkor volt alkalom megbeszélni, hogy nem 

szemetelünk az utcán, mit kap fel a szél stb.

K.Zs.R.: Ezt viszont csak kint lehetett megtapasztalni, bent a csoportban nem.

L.A.: Igen. Viszont a hivatalos álláspont szerint ezeket bent kellett volna csinálni. 

Megtárgyaltuk továbbá, mi az, ami a télre, nyárra, tavaszra, őszre jellemző. 

No, még egy történet eszembe jut. Akkor még a lenti csoportban voltam. Az egyik 

testnevelő kolléganő jött bemutatóra. Talán középsősökkel voltam anno. Annyi volt a 

kérése, hogy ismétlés legyen a testnevelésben. Gondolhatod, milyen rossz dolog volt, 

amikor ül a levetkőzött csoport és egyenként kellett volna Akkor beraktuk a szereket és 

megmutattuk, milyen feladatokat tudunk rajtuk végezni. Semmi probléma nem volt, nem 

ült senki, mindenki kivárta a sorát, ugyebár 4-5 gyerek jutott egy szerre. Nagyon tetszett 

a testnevelő kollégának. 
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K.Zs.R: Ez az óvodai csoportszobában volt vagy a tornateremben?

L.A.: Nem, még az óvodai csoportszobában. 

K.Zs.R.: Ez milyen jellegű bemutató volt?

L.A.: Testnevelés. 

K.Zs.R.: És kiknek kellett tartani ilyet? Kértek a módszertanos kollégák?

L.A.: Mindig tartottunk bemutatót a módszertanosoknak.

K.Zs.R.: Hoztak hallgatókat is?

L.A.: Igen, két csoportban.

K.Zs.R.: És mikortól vagy ebben  az óvodában?

L.A.: Péter fiam születése után, 6 hónap után már ide jöttem vissza. Akkor még a 

vendéglátó helyén volt a gyakorló óvoda. 

K.Zs.R.: Ki volt a párod akkor?

L.A.: Nagyné Zsuzsi volt néhány évig, jó volt vele dolgozni, nagyon precíz volt, csak kicsit 

körülményes. Mottója az volt, hogy nem változtatunk. 

K.Zs.R.: Mellett meg tudtad valósítani a saját elképzeléseidet?

L.A.: Igen, mellette csináltam például a testnevelést például. Próbálkoztam 

mindenképpen. Ezután a Stánicz Pannival kerültem össze, ő lett a párom. Ő a 

merevségnek a példaképe volt. Nála csend volt és fegyelem. Neki teljesen az ellentéte 

voltam. Én oldottam fel a gyerekekben a merevséget. Ám a mai napig jó barátok 

vagyunk, fontos ember vagyok az életében. 

K.Zs.R.: Milyen váltásban dolgoztatok?

L.A.: Éves váltásban. Én ennek voltam a híve. Ekkor jobban véghez tudtam vinni az 

elképzeléseimet. A gyerekek is ráhangolódtak, én is. A heti váltás pedig kapkodás lett 

volna. Ez így jó volt mindenkinek. 

Panni kolléganőm ezt követően a Tómalom utcai fogyatékos gyermekek mellett 

dolgozott, ez volt az igazán neki való feladat. Festményeket készítettek, füzeteik voltak, 

énekeltek, tehát nagyszerű programokon vettek részt közösen. Ő nem óvónőnek való 

volt, nem is szerettük, mint kolléga. Amikor Panni elment nyugdíjba, akkor kerültem 

össze Anival, akivel pillanatok alatt összehangolódtunk.

K.Zs.R.: Ez már a másik épületben volt?
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L.A.: Igen, az első emeleten. Jó dolgom volt ott, tulajdonképpen senki sem piszkált, még a 

Cserki Ferencné sem, az akkori vezető sem (nevet). 

Arra a történetre is emlékszem még, amikor a Trudi, a vegyes csoport óvónője elment 

Hévízre 1 hónapra, így kellett valaki állandó helyettes a vegyes csoportba, mivel én 

délutános voltam, én helyettesítettem egész hónapban. El sem tudom mondani, hogy 

azok a gyerekek mennyire kinyíltak, de még a szülők is! Kitettük a festményeiket, 

hasaltunk, festettünk, gyurmáztunk, szóval imádták, amit csináltunk.  Nem azt akarom 

mondani, hogy a Trudi korábban nem csinált semmit, félreértés ne essék, ő egy más 

típusú szemléletet vallott. Idősebb korunkra viszont nagyon jó barátok lettünk, 

függetlenül attól, hogy az óvodában teljesen más szemléletet vallottunk. Átjárunk 

egymáshoz, jókat beszélgetünk. Ennek nagyon örülök. Ugye, milyen érdekes az élet? 

(sóhajt)

Jut eszembe egy mondat erejéig: a nővéremmel kiskorunkban sokat unatkoztunk. 

Gyakran átjártunk egy akkor szabó gyerekeihez játszani. Eszünkbe jutott ilyenkor, 

hogy köveket rakunk ki, szortírozzuk őket, szóval nagyon jól elfoglaltuk magunkat. 

Aztán amikor jóval később pályaválasztás előtt álltam, kitaláltam, hogy óvónő leszek. 

Az osztályfőnököm Gesztesi Károly volt, aki akkor magas posztot töltött be hivatali 

körben. A szüleim amúgy nem akartak engem taníttatni, mert szegények voltunk, nem 

volt pénzünk. A nővérem ebbe belenyugodott, én meg nem. Elpanaszoltam az iskolában 

az osztályfőnökömnek, hogy sajnos a szüleim nem engednek továbbtanulni. Nem sokkal 

később eljött hozzánk családlátogatásra és végül meggyőzte a szüleimet. Egyedül engem 

vettek fel az óvónőképzőbe. 

Egyszer hatodikos koromban elhoztak bennünket Sopronba tanulmányi kirándulásra. 

Ekkor döntöttem úgy, hogy itt fogok élni. Ekkor 12 éves voltam. A főiskolán nagyszerű 

tanárok tanítottak, például Garay József énektanár.

K.Zs.R.: Az óvodában volt gyakorlati képzés?

L.A.: Igen, volt. Félévente más csoportban. Pintér Panni néni nevét is meg kell 

említenem. Az Uszoda utcában ő volt akkor a vezető óvónő. Nem nagyon kedveltük 

őt. Ritkán mehettünk ki az udvarra, nehogy sárosak legyenek a gyerekek (nevet). Sors 

fintora, hogy végül vele is remek barátságot ápolok. Mármint amióta nem dolgozunk 

együtt (nevet). Vele dolgozni konkrétan borzalom volt. Amikor kimehettünk az udvarra, 

az nagyon jó volt, de sajnos sokat ültünk bent. Gondold el, amikor 9.30-tól órákon 
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keresztül ülsz egy kisasztalnál, mennyire monoton. Ő meg még oda is szólt, ha valaki 

hangoskodott. Én meg olyan szörnyen éreztem magam. (sóhajt) 

Alapvetően sok óvodában dolgoztam, volt, ahol hagytak kibontakozni, máshol próbáltak 

skatulyában szorítani. 

K.Zs.R.: Mikor volt érezhető valami változás? 

L.A.: Az akkori Halász utcai óvoda vezetőjének a szava volt a döntő. Amit ő megszabott, 

annak úgy kellett lennie. 

K.Zs.R.:1957-ben adták ki a Nevelőmunka az óvodában című könyvet, amit kézikönyvnek 

ismertek az óvodapedagógusok. Te ezt személy szerint használtad vagy az akkori 

vezetőid döntötték el, mit kell belőle használni?

L.A.: Én elolvastam természetesen, de a  vezető óvónő szabta meg mindig. 

K.Zs.R.: Mennyire részletesen? Azt is, hogy napról napra mit kell csinálni?

L.A.: Igen. El kellett készíteni az éves foglalkozási ütemtervet, továbbá naponta 

naprakészen a vázlatot. Ez egy évre szólt. Segítették a munkánkat sablonok, 

volt, akinek környezetből volt sablonja. Ezeket a vezető óvónő mindig megnézte, 

ebből kellett lebontani a különböző témákat. Meg volt határozva, hogy minden 

nap milyen foglalkozási nap van. Két különböző kötelező foglalkozás volt, csak a 

nagycsoportosoknak. Ha jól emlékszem, a kiscsoportosoknak egy félév után volt 

kötelező foglalkozásuk, énekeltek, rajzoltak, ilyesmi. Az első fél évben játékos 

semmittevés volt. A középső csoportosoknak kezdettől egy foglalkozás volt.

K.Zs.R.: Mi történt olyankor, ha például előre beírt foglalkozás volt, de leesett az első hó?

L. A.: Az szabad volt. 

Meg kell említenem Dudásné kolléganőmet, aki oktató volt a képzőben. Ő egy rendkívül 

merev nő volt. Ebben az időben az óvónők munkáját minősítették. Jó pár évre rá 

olvastam el a saját minősítésemet. Hidegzuhanyként ért, amiket olvastam magamról. 

Tudni kell rólam, hogy a hallgatók munkáját mindig próbáltam becsületesen segíteni. 

Ez - mint utólag kiderült - nagyon nem tetszett Dudásnénak. Ebben az esetben is 

elmondható, hogy idős korunkra nagyon jó barátok lettünk. Érdekes, hogy amikor rájött 

arra, hogy én tulajdonképpen nem semmit nem csinálok, csak valami egészen más 

motivál, ami sokkal jobb a gyerekeknek, akkor nyitott felém. Én korábban is éreztem, 
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hogy erre szerződtem, nem tudom magamévá tenni az akkori sémákat. Olyat szerettem 

volna csinálni, ami nekem is örömet szerez, mert attól magam is boldog leszek. Erre 

később ő is rájött, aztán jött is hozzám tanácsért, ötletért. 

K.Zs.R.: Mindenki „didaktika-mániás” volt?

L. A.: Igen, általában. 

K.Zs.R.: A Zilahi Katival volt kapcsolatod?

L.A.: Igen, nagyon jóban voltunk. Ugye mindketten be akartunk illeszkedni, hasonló 

helyzetben voltunk, abszolút együtt éltük meg, csináltuk végig. A gyerekek pedig nem 

könnyen fogadtak be bennünket. Ahogyan pedig jobban megismertük egymást, egyre 

jobb kapcsolatban lettünk, jött hozzám segítségért, mert hozzá közel állt, amit én 

csináltam, csak ő mindazt a napi mesére vetítette. Ezzel részben én is egyetértek, de 

azért nemcsak meséből áll az élet…A vegyes csoportnak mindig is ellenzője voltam, 

mert ilyen közegben a gyerek nem tud szárnyalni. Különböző életkorú gyerekeknek 

különbözőek az igényeik. Több szülőtől is hasonlókat hallok, mint amit magam 

tapasztaltam. Nagycsoportos ellavíroz vegyes csoportban úgy, hogy közben semmit sem 

csinál tulajdonképpen. Ez nagyon nem jó hosszútávon. 

Mi is annak idején a szülőkkel együtt neveltünk, és nem lehetett olyat kérni tőlük, amit 

ne teljesítettek volna. 

Volt egy kisfiú Józsi, akinek az édesapja Amerikába költözött. Nagyon szerette volna, 

ha neki is van „igazi” apukája. Aztán az édesanyja talált párt magának, történetesen őt 

is Józsinak hívták, Horváth Józsinak. Ha jól tudom, most Balfon úszómester. Remekül 

kiegészítették egymást, a mai napig egy párt alkotnak. Az élettárs Józsi többször ment a 

kis Józsiért óvodába.  Sajnálta mindenki, mert ő volt egyedül, akinek nem volt apukája. 

Sokszor volt, hogy versenyeket szerveztünk szülőknek és gyerekeknek egyaránt 

különböző programok alkalmával. Az első helyezettet mindig a Horváth Józsi emelte 

magasba, a gyerekek ezt imádták! A többiek lelkesen megtapsolták társukat, ez akkora 

élmény volt mindenkinek. 

A vegyes csoportra visszatérve, amikor ott van körülötted az „egyveleg”, akkor a magad 

agyában sincs rend. 
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K.Zs.R.: Édesanyámmal végül párok lettetek. Mennyire tudtatok együtt dolgozni? 

Mennyire voltatok egy hullámhosszon? Ez még ugyebár a kötelező foglalkozások 

időszaka volt. 

L.A.: Először az Anival. Benne is volt egy olyan véna, ami azonnal kapcsolódott az 

enyémhez. Nem mondtunk ellent egymásnak, mert ő is alapvetően vidám, jó kedélyű és 

nyitott volt mindenre. Annyira jó társam volt, hogy minden nap mindent megbeszéltünk, 

ötleteltünk mindketten, nagyon jól kiegészítettük egymást. 

K.Zs.R.:  Arra emlékszel, mikortól dolgoztatok együtt?

L.A.: Erre most nem tudok válaszolni, már 17 éve nyugdíjas vagyok. Körülbelül a 70-es 

évek végétől. Anival mi nagyon jól éreztük magunkat és egymásra is mindig ráéreztünk. 

Próbáltuk a kollégáinknak is és az oktatóknak is közvetíteni ezt. Jó tapasztalataim 

voltak Sarkadyné Magdival, aki hozzánk hasonló nézeteket vallott. Simon Tamás oktató 

kollégám is nagyszerű ember volt, nem akarta megszabni, hogy mit csináljon az óvónő, 

hanem egyszerűen rábízta. Efelé próbáltuk terelgetni a hallgatókat is. 

Egy alkalommal jöttek Zsuzsáék matematika bemutatóra. Ha jól emlékszem, egy 

hatalmas táblára pontokkal rajzoltam fel valamit, és kérdeztem a gyerekeket, mi jut 

eszükbe erről. Első ránézésre ez nem egy matematikai feladatnak tűnt. Ám az volt. 

Amikor vége lett a bemutatónak, amin a gyerekek és jómagam is nagyon jól éreztük 

magunkat, valamint Zsuzsának is fülig ért a szája, úgy mosolygott, akkor gondoltam, 

hogy annyira rosszat azért csak nem mutattam nekik. Úgy láttam, ő is meglepődött ezen, 

épp az ellenkezőjét várta. 

Később már nem voltak annyira szigorúak a szabályok, lehetett változtatni foglalkozások 

tekintetében. Ez már annyira jó volt! A foglalkozások az elképzeléseink szerint zajlottak, 

kimehettünk az udvarra, a gyerekekkel együtt terveztük meg a napot. Például ősszel, 

ha hullott a gesztenye, és úton az óvodába magam és a gyerekek is szedtünk belőle, 

akkor értelemszerűen csináltunk foglalkozást, ahol a gesztenyével dolgoztunk. A 

tervben korábban leírtakat pedig később valósítottuk meg. Ezt a fajta munkát én nemes 

egyszerűséggel szabadságnak neveztem. Minden nap jó nap volt a gyerekeknek is és 

nekem is.

 

K.Zs.R.: Akkor ez a négyes csoport, akiknek a tagjai abszolút egy nézetet vallottak, ekkor 

alakult meg nagyjából?
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L.A.: Igen. Aztán Zsuzsi egyszer azt mondja, hogy ő felfedezett egy francia pedagógust, 

akinek a módszere egy az egyben olyan, mint a miénk. Ő Freinet. Valójában ő talált ránk, 

nem mi rá. Ezután kezdtünk foglalkozni ennek az elméleti oldalával. Ennek a gyakorlatát 

ugyebár végeztük korábban is, csak éppen nem fogalmaztuk meg. Az elméleti rész 

megismerése során rájöttünk, hogy ebben az esetben is van valamiféle -nem kötöttség-, 

hanem inkább egy megfogható, szilárd rész, amit tulajdonképpen szükséges tudnunk 

ahhoz, hogy ezt a bizonyos szabadságot gyakorolni tudjuk. Nagyon sokszor voltunk 

kirándulni, rengeteget voltunk kint a szabadban a gyerekekkel.

 

K.Zs.R.: Merre jártatok kirándulni?

L.A.: Voltunk például a Fertő tónál. Vittük a hattyúknak a száraz kenyeret. Mentünk a Kis 

tómalomra, a Fehér úti tóhoz busszal, amit a gyerekek természetesen nagyon élveztek. 

Vidám társaság voltunk, ehhez kétség nem fér. A buszsofőr a mai napig emlékszik ránk, 

nagyot köszön nekem, ő is jól érezte magát velünk. 

Volt olyan kolléga, aki strébernek gondolt bennünket. Azt hiszem, benne irigység is volt 

jócskán. 

Előfordult, hogy a gyerekeink átjártak egymáshoz. Ha például az egyik csoportban az 

óvónő hegedült, akkor a másik csoportból is átmehettek érdeklődők. 

A más-más nézeteket valló óvodapedagógusok között azonban szerencsére nem volt 

rivalizálás és féltékenység. 

K.Zs.R.: A Freinet elmélettel milyen módon ismerkedtetek? Könyvekből? Elolvastátok a 

műveit?

L.A.: Zsuzsi ajánlott könyveket, ezeket elolvastuk. Volt egy országos Freinet tábor, ahová 

jöttek bemutatókra hozzánk hasonló gondolkodásúak, velük együtt gondolkodtunk, 

ötleteltünk. Volt továbbá Freinet Magazin is. 

Nagyon örültem, amikor igazából Freinet megtalált bennünket, mert addig úgy éreztem, 

hogy én vagyok renitens, akinek soha nem jó az, ami van, és mindig mást csinál. 

Egyébként ezt a fajta módszert sokan lazának tekintették (anno gyakorlati helyemen egy 

idősebb óvónő is). 

Én csupán arra törekedtem mindig, hogy az óvodában töltött 3 esztendő boldog időszak 

legyen a gyerekeknek és az óvónőnek is.

Amikor jöttek a Freinet-sek látogatóba, arra mindig nagyon készültünk. Mindenki 

barátként jött ötlettel, aminek mi rendkívül örültünk. Jó volt végighallgatni, hogy a 
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korábbiakban ők is hasonló problémával küzdöttek, és végül megtalálták a megoldást 

hozzánk hasonlóan. Azt szokták ugye mondani, hogy ha az óvónő nem unatkozik, akkor 

a gyerekek sem unatkoznak. Ha naponta sok olyan cselekvést kell végezni a kicsiknek, 

ami szabályokhoz kötött, abban nincs benne az életük. 

A Simon Tamás oktató kollégánk felesége, aki tanítónő volt, jött hospitálni és később 

ő is Freinet csoportot indított az iskolában. A mellettünk lévő Gárdonyi iskolában is 

volt két tanítónő, akik jöttek hozzánk felmérni, hogy mit csinálunk. Ez a két tanítónő 

zseniálisan ráérzett erre az egészre, eljöttek hozzánk szülői értekezletre, a gyerekek 

tőlünk az óvodából pedig mentek hozzájuk, az iskolába. Ugyanazt a folytatást kapták, 

amit az óvodától már korábban is megszoktak. A tanítónők ugyan nem nevezték meg, 

hogy ez Freinet módszer, ám mégis ez alapján dolgoztak. A Hunyadi iskolában pedig volt 

kifejezetten Freinet osztály. 

K.Zs.R.: Voltak olyan soproni óvónők, akik eljöttek hozzátok, hogy újat tanuljanak?

L.A.: Egyetlen egy alkalomra emlékszem, ők is továbbképzés céljából jöttek. Tény, hogy 

a soproni óvodák az önkormányzathoz tartoztak, ezáltal igencsak kötve volt a kezük. 

Mi viszont a minisztérium alá tartoztunk, így nekünk szabadabb volt. Szabadidőnk alig 

volt, így nem nagyon volt lehetőség összejárni, társasági életet élni. Voltak a csoportban 

óvónő anyukák is, nekik nagyon tetszett a mi kezdeményezésünk, próbálkoztak is a saját 

óvodájukban, több-kevesebb sikerrel. A Deák Téri Iskola egy tanítónőjében is voltak 

ilyen és ehhez hasonló ambíciók, akkor sok gyerek ment is hozzá óvoda után. 

K.Zs.R.: Határon túl is voltatok?

L.A.: Igen, Ausztriában. Megnézhettük, hogyan működik egy Freinet óvoda. Jaj, és a 

kínaiak is itt voltak! Majd elfelejtem. Nagyon jól érezték magukat, bár azt nem tudom, 

mennyit értettek a bemutató órából. (nevet)

Van még egy sztorim. Valahonnan kaptunk nagyon nagy méretű szivacskockákat, amiket 

bevittünk a csoportba, majd a gyerekekkel építettünk belőle házat, hajót stb. Hú, a 

hajós építkezés nagyon sokáig tartott! Aztán volt, hogy házakat építettek maguknak, 

és kitalálták, ki lesz a családfő és a többi családtag. Átcsöngettek egymáshoz, ide-

oda járkáltak a lakások között, nagyon élvezték ezt a fajta játékot. Csak az a gond, 

hogy ezeket nem nagyon vette át tőlünk senki, mert macerás volt a szivacsokat ki- és 

behordani például. 
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Jött egy Imre nevű férfi (oktató volt), aki fényképeket és videofelvételt készített a 

játékról. Jól emlékszem rá, nem volt túl derűs aznap az úr! Aztán több mint három órás 

fotózás után még elküldte a kollégáját filmért a fényképezőgépbe, mert az összeset 

elkattintgatta. 

K.Zs.R.: Arra emlékszel, hogy a japánok hogy kerültek ide?

L.A.: A főiskola döntötte el ezt. Nekem sosem volt problémám azzal, hogy a tükör mögött 

néznek egy bemutató órán. Még csak rá sem gondoltam. Tettem a dolgom és kész. 

Csináltam azt, amit mindig is. Az viszont nem volt jó, amikor a szülők jöttek nyílt napra 

és mindent megfigyeltek. Én is láttam őket, mert akkor még nem volt ez a belga tükrös 

megoldás. 

K.Zs.R.: Ismersz olyan hallgatót, aki a ti mintátokat követve lett később Freinet-s óvónő?

L.A.: Egy Évike nevű óvónőről van csupán tudomásom, aki Debrecenben él. Az ő egyik 

fia óvó bácsinak tanult, ő is nyitott volt a Freinet módszerre, ám valahogy mégsem 

tudta csinálni ezt a szakmát, nem tudott annyira rendszerezni, mint az óvónők.  Nem 

volt képes előre gondolkodni, pedig a gyerekek nagyon szerették, ahogyan tudom. 

Bármennyire is rendszertelennek tűnik, amit csinálunk, bizony nagyon ügyesnek kell 

lenni, hogy mindig két lépéssel az aktuális feladat előtt járj. 

K.Zs.R.:  A könyveket, szerzőket ki ajánlotta nektek?

L.A.: Ezeket kötelezően kiadták nekünk, ebből volt is nevelői értekezlet. Ez a 

vezető óvónő feladata volt. És amikor a városnál is dolgoztam, volt egy nagy óvónői 

továbbképzés, ahol ezekből tisztességesen fel kellett készülni. Hozzászólni is illett 

igazából. 

Valamelyik nap egészen véletlenül a Flóra című könyv akadt a kezembe, abban is vannak 

erre vonatkozó utalások. Az én időmben oktatás jellegűek voltak az óvodák. Kifejezetten 

iskolára előkészítő három évnek kellett lennie. Ebből legfontosabb az utolsó év volt 

természetesen. Nem vitatom, hogy az óvoda valamilyen szinten felkészít az iskolára. 

Inkább a nevelés jellege határozza meg az oktatási részét. Azt gondolom egyébként, hogy 

nevelés nélkül az oktatás nem létezik. Ezt sehonnan sem szabadna kizárni. Ebben mind 

a szülő, mind a pedagógus, mind maga a társadalom hibás. Nem fordítanak elég időt a 

nevelésre a mai világban. 
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Programjainkról még néhány mondatot mondok. Elvittük a gyerekeket kályháshoz, 

rendőrségre, a Fórumba is. Fontos volt, hogy a gyerekek tudjanak ilyen helyeken 

viselkedni. Egy alkalommal elmentünk a Kisvárkerületre, egy élelmiszerboltba vásárolni. 

Néhány gyereket megválasztottak a korábbi családjátékban anyukának. Az ő feladatuk 

volt, hogy mindent megmutassanak a „gyereknek”, amit útközben látnak. A boltban 

minden anyuka vett egy zacskó cukrot, hogy majd a gyerekeit megkínálja. Zita is anyuka 

volt. Miközben a többi anyuka osztogatta a cukrot, és megbeszélték a gyerekekkel, hogy 

ki milyen ügyes volt, és mit látott, eközben a Zita nem osztotta a cukrot. Mert szerinte a 

gyerekek nem viselkedtek jól. Holott meglátásom szerint, épp ő volt rossz természetű, 

nehezen megnyíló teremtés. Ilyen is volt.

K.Zs.R.: Köszönöm az interjút.
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5. Interjú Icsu Ferencnével

Icsu Ferencné: Icsu Ferencné vagyok, óvodapedagógusként dolgozom a mai napig. 35 

éves munkaviszonyom van, ebből 15 évet a hagyományos, úgymond régi foglalkozás 

rendszerű pedagógiával dolgoztam. Nem szerettem ezt a kötött foglalkozási rendszert, 

és a gyerekek beszabályozását akaratuk ellenére, ezért 1990-ben elkezdtem keresgélni. 

Amikor az Óvodai Nevelési Programot átdolgozták, korszerűsítették, ekkor volt rá 

lehetőség, hogy más irányba mozdulhassak. Egy olyan kellemes, családias pedagógiát 

kerestem, mely a gyerekek és az én számomra is megfelelő. 1990-ben vettem részt egy 

környezetismereti táborban gyermekkísérőként, és ott találkoztam egy Balogh Éva 

nevű hallgatóval, aki a soproni óvóképző főiskola diákja volt, és vele beszélgettünk 

arról, hogy ő mit csinál. Majd tájékoztatott, többet mondott a Freinet pedagógiájáról. 

Tetszett nekem, az első stencilezett példányt meg is kaptam az akkor frissen elkészült 

példányból. Egy rövid nyári tanulmány után lehetőséget kaptam arra, hogy ezt 

kipróbáljam, ami remek lehetőségnek bizonyult. Tudtam, hogy ez kell nekem, ezt 

szeretném csinálni, és a mai napig ezt csinálom. 

K.Zs.R.: Miért pont Freinet? Pusztán Balogh Éva miatt?

I.F.: Egyrészt igen, miatta. Másrészt a Freinet-pedagógia szelleme nagyon megérintett, 

hiszen egy nagyon családias, kellemes, gyerekek számára is rendkívül pozitív pedagógia. 

Bár azt hiszem, hogy ha Balogh Éva nem jön, akkor is rátalálok előbb-utóbb erre a 

pedagógiára, de az is lehet, hogy nem Freinet lenne. Mivel az akkori kolléganőm, aki 

tanácsadóm is volt egyben, is ezt a pedagógiát hozta a pécsi nyári egyetemről, és ezt 

a szellemiséget vallotta. Horváth H. Attila segítségével ő is betekintést nyert ebbe. Így 

két oldalról kaptam megerősítést, hogy igen ez a számomra megfelelő pedagógia, ezt 

kidolgozom. Sokan megkérdezték, hogy merem ezt tenni, de az alapprogram védett 

engem, hisz az egész Freinet pedagógia már erre épült. Ez ad az óvónőnek egy nagyfokú 

szabadságot, amit hangoztattam is, hogy igen, ezt és ezt megengedi az alapprogram, 

a változtatást is jóváhagyja. Mindig ezzel védekeztem, ha megkérdezték, hogy hogyan 

mertem változtatni. Mondanom sem kell, hogy az akkori vezetőm: Molnár Endréné, 

Kati vezetése nélkül ez nem jöhetett volna létre. Kati azt mondta, hogy megengedi, 

próbálkozzam, meglátjuk, mi lesz belőle. Ekkor hozzáláttam egy képesítés nélküli 
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kolléganővel, akinek sok beleszólása még nem volt. Kidolgoztam a saját igényem és 

a gyerekeim igénye szerinti tematikát. Nem szerettem volna más szisztémáját látni, 

nehogy befolyásoljon. Arra törekedtem, hogy kialakítsam a saját utamat. Ez azt hiszem, 

sikerült is. 

K.Zs.R.: A saját utad kialakításához, ha jól gondolom, szükség volt elméleti keretekre. A 

Freinet pedagógiához szükséges elméleti tudást honnan szerezted?

I.F.: Nézelődtem, érdeklődtem, Zsámboki Zsuzsa is segített. Az első pályázatomról, 

amit ezzel kapcsolatban írtam, hogy kis pénzügyi lehetőség is legyen, azt a visszajelzést 

kaptam Zsuzsától, hogy elképzelni sem tudja, hogy az ország másik részén hogyan 

gondolkodhatnak emberek hasonlóképpen, mint ő, ugyanis ő volt a lektora a 

pályázatomnak. Anyagot adott hozzá, ott volt már a soproni stencilezett anyag, 

elkezdtem könyvtárakban keresgélni, ahol meg is találtam Ősz Gabi néni fordításait 

Freinet-től, a „Máté mondásait”. Megtaláltam a „Modern Iskola” című művet is. A 

szöveggyűjtemény is sokat segített, ennek címe: „Freinet-vel könnyebb”. 

K.Zs.R.: Jártál Sopronban intenzív tanfolyamon vagy óvodában, gyakorló óvodában?

I.F.: Igen. El is szerettem volna végezni egy intenzív tanfolyamot, hiszen ez is védett, 

és egyfajta biztosítékot adott nekem arra vonatkozóan, hogy csinálhatom, hiszen 

papírom van róla. Egyrészt ezért mentem el egy általam félig kidolgozott pedagógiával. 

Egyszer Zsuzsa megkérdezte, hogy mit keresek itt, hiszen már tudom ezt az egészet. 

Mondtam neki, hogy erre tényleg szükségem van, és valóban olyan sokat kaptam ott, 

sok megerősítést és az, hogy eleve egy olyan közegben lehettem, ahol mindazok voltak 

ott, akiket érdekelt Freinet pedagógiája. Magabiztosabb lettem, hogy igen, én ezt jól 

csinálom. 

K.Zs.R.: Jól tudom, hogy Magyarországon kívül külföldön is körülnéztél Freinet ügyben?

I.F.: Egyszer meghívást kaptunk Pestre, a Zalai úti óvodába, hogy kialakuljanak a régiók. 

Ezt Horváth H. Attila és Galambos Rita szervezte. Ritától sok segítséget kaptam, és 

felkért bennünket, hogy vezessük az északi régiót, tartsunk nyílt napokat, próbáljunk 

minél több embert megismertetni a Freinet pedagógiával. Mi ezt nagyon komolyan 

vettük, és be is indult ez a fajta párbeszéd. Ritával tartottuk a kapcsolatot, küldött 

információs újságot és tájékoztatót arról, hogy lesz Franciaországban találkozó. 
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A korábbi szaktanácsadó kolléganőmmel végül elmentünk erre a találkozóra. 

Nyelvvizsgám volt ebből a nyelvből, és azt a tanácsot kaptuk, hogy ha műhelymunkát 

is vállalunk odakint, akkor nagyobb az esélye, hogy kijutunk. Naivak voltunk, hiszen 

a nélkül is kijutottunk volna, de felvállaltunk egy ének-zenei műhelyt. Azt gondoltuk, 

hogy Kodály Zoltán nemcsak Magyarországon, hanem világszerte ismert, és egy ének-

zenei műhely, ami Forrai Kati néni anyagára épül, az azért érték. Külföldön a frissen 

szerzett nyelvtudásommal nem nagyon tudtam beszélni, így gondoltam, hogy milyen jó 

lesz a zene, mert az mindenkinek a nyelve, miért ne tanulnának meg a Franciaországban 

egybegyűltek magyar énekeket. Jelentkeztünk a műhelyvezetéssel, melynek címe 

a „Természet hangjai” voltak. Természetes alapanyagból készítettünk egyszerű népi 

hangszereket. Egy érdeklődő zenetanár az egész műhely-anyagunkat egy az egyben 

elkérte, nagyon tetszett neki, ugyanis ő Kodály módszerrel tanított az ő iskolájában. 

Csak voltunk valakik odakint, még ha kaptunk is olyan háttér információt odakint, hogy 

hogyan mertünk egyáltalán ilyet elvállalni?! 

K.Zs.R.: Olvastam, hogy Svédországban is jártál.

I.F.: Igen. Ugyebár Freinet pedagógiája azt tanítja, hogy a szegényebb országból 

érkező pedagógust pártfogásba kell venni, és segíteni kell mindenben. Ez szinte 

hagyománnyá vált, hogy mindig támogattak bennünket, a kiutazásunkat fizették, ha mi 

azt kérvényeztük. Voltam Svédországban, Svájcban, Lengyelországban, Svédországban 

és Ausztriában is. 

K.Zs.R.: A külföldi tapasztalatok inkább óvodai vagy iskolai jellegűek voltak?

I.F.: Iskolai vonal volt, körülbelül tizede volt óvodai vonal. De az ott kapott szemléletmód 

volt a lényeges. A szemléletmódomon, látásmódomon is sokat változtatott. A külföldi 

találkozók hangulata, mentalitása nagyon szimpatikus volt, sosem éreztem magam 

alacsonyabb rendűnek másnál. Tiszteletet sugároztak felém, a tudomásom miatt. 

Németországban egy néptánc foglalkozást vezettem, egy rövid műhelyt. Kérték, 

hogy mutassam meg még egyszer a lépéseket, tudni szerették volna mindazt, 

amit én tudok. Akkoriban Magyarországon ilyet nem nagyon éreztem. Hazánkban 

mindig magyarázkodnom kellett az embereknek Freinet miatt, sosem fogadták el a 

szemléletemet egy az egyben. A külföldi mentalitást igazából érezni kell, nem is tudom 

szavakkal megfogalmazni. Elfogadó, kellemes, nyugodt, családias. Így tudom jellemezni. 
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K.Zs.R.: Azt mondtad, megváltoztatott a Freinet szemléletmód? Elmondanád, miben?

I.F.: Azt hiszem, leginkább az emberi értékek keresésében. Megpróbáltam úgy hozzáállni 

mindenkihez, hogy mindenkiben van valami jó és értékes. Ha engem elfogadnak 

mások, akkor én is elfogadok mindenki úgy, ahogy van. Megláttam, hogy mennyire 

mások az emberek, és mennyire másként viszonyulnak egymáshoz. Rájöttem, hogy 

Freinet-nek köszönhetően milyen elfogadó és segítőkész légkörbe kerültem. Ezt 

próbáltam én is itthon átadni, és meg kell, hogy mondjam, nagyon jó érzés. Jobban érzem 

magam a bőrömben most, mint évekkel ezelőtt. Annak idején csak úgy dolgozgattam 

a csoportomban, elvoltam, nem tudtam, odaadjam-e másnak a szakmai anyagomat. 

Most pedig már természetesnek tartom azt, hogy amit tudok, azt átadjam másoknak, 

szükségét érezem annak, hogy feltétlenül továbbadjam. 

K.Zs.R.: Az óvodapedagógusi szemléletedben milyen változás ment végbe?

I.F.: Odakint rájöttem, hogy nekünk egy nagyon jól kiépített óvodapedagógiai 

rendszerünk van, ami a környező országokban szinte sehol nincs. Annyira jó 

szociális háló, nevelési rendszer és fejlesztési rendszer is. Óvodai szinten inkább 

csak technikában kaptam segítséget, válogathattam azok közül a technikák közül, 

amit én itthon meg tudok csinálni. Kaptam iskolai technikákat is, ám ezt egy 

óvónőnek igen nehéz bevinni egy hazai iskolába. Azért egy kis vargabetűvel csak 

el tudtam érni, mert óvodáknak az iskolák felé én voltam az egyik képviselője. 

Kezdeményeztem, hogy az óvónők had mehessenek be iskolába, és tanítók az óvodákba, 

úgymond „cserefoglalkozás” keretén belül. Így az iskolában is meg tudtam mutatni, 

mit tanultam odakint. Nem tűnt úgy, hogy kioktatom az adott tanítónőt, mert sajnos 

nálunk ez a hierarchikus rendszer él. Kint ezt egyáltalán nem tapasztaltam, nem volt 

ilyen fajta megkülönböztetés, még egy ilyen rendkívüli nemzetközi találkozón sem, ahol 

rengeteg „nagy” ember volt.

 

K.Zs.R.: Annak idején, hogy indultál el azon az úton, hogy végül rátaláltál Freinet-re?

I.F.: Megmondom őszintén, egy évig kísérletszerű volt ez az egész. Szerencsém volt, 

mert támogattak a szülők, a gyerekek és a vezető óvónőm is. Nagyon sok segítséget 

és szabad kezet kaptam. Nekem akkor erre volt szükségem. Ahogy elkezdtem Freinet 

pedagógia szerint dolgozni a gyerekekkel, elkezdtük átrendezni a foglalkozásokat, 
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magát a termet is. Semmilyen anyagi forrásunk nem volt, minden mindent magunk 

csináltunk a gyerekekkel. Próbáltam mindig párhuzamot állítani, hogy mit csináltam 

aznap Freinet pedagógia szerint. és mit csináltam a hagyományos elvek szerint, szóval 

számot vetettem naponta. Mindig az volt az eredmény, hogy Freinet pedagógiájával, 

sokkal több mindent el tudok végezni a gyerekekkel, mintha egy foglalkozást vagy 

játékot irányítok a régi rendszer szerint. Eltelt egy év, és addigra teljesen átálltam 

Freinet pedagógiára. Adott volt a környezetünk, én abból merítettem mindig. Volt 

gyógynövényünk otthon, az óvoda kertben gyümölcsfák, volt pitypang, amiből mézet 

nyertünk. Én csak abból merítettem, táplálkoztam, ami a környezetemben volt. Először 

csak a közvetlen környezetben, ám idővel ez kicsit tágult. A mai napig azt vallom, hogy a 

gyerek elsősorban azt ismerje meg, ami a közvetlen környezetében van, ott tanuljon meg 

eligazodni, ahol mozog és él. 

K.Zs.R.: A beszélgető körök és a szabad önkifejezés honnan jutottak eszedbe? A 

gyerekek hogyan élték meg, hogy ők is szót kaphatnak?

I.F.: Eleinte nagyon szokatlan volt nekik. Mindig kérdezték, hogy „Mikor foglalkozunk?” 

Erre én válaszoltam, hogy „Most épp azt csináljuk.” Amikor megkérdeztem tőlük, hogy 

mi a véleményük erről-arról, vagy mi történt velük, akkor furcsán néztek. Nem hitték 

el, hogy most elmondhatják, amit szeretnének. Először mindig beszélgettünk, aztán az 

adott témáról mesét szőttünk. A gyerekeknek akkor jut eszükbe bármilyen gondolat 

is, ha tapasztalnak, élményeket szereznek. A kritika, az önkritika, a véleménymondás 

vagy egymás megkritizálása, saját magamat milyennek látom, ehhez képest a társam 

milyennek lát, mindenről beszélgettünk. Ez ahhoz vezetett, hogy a gyerekeknek nagyon 

jó ismeretanyaguk lett önmagukról, véleményük társaikról, kritizálni tudtak. Ha vita 

kerekedett, meg tudtak egyezni, konszenzusra tudtak jutni. Én nem kellettem hozzá. 

Ha valamilyen problémájuk volt, leültek, és megbeszélték. Erre még a tanítónők is 

rácsodálkoztak, nem hitték el, hogy a gyerekek így tudják kezelni a problémát. Mindig 

saját maguktól rájöttek a megoldásra, ami sokkal többet ért, mintha én mondtam volna 

meg, mit csináljanak. 

K.Zs.R.: Érezted a csoportban ezt a szerepváltozást? Korábban és akkor mi volt a 

szereped? Korábban tipikusan te „uraltad” a csoportot?
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I.F.: Amit megkövetelt a pedagógia és az Óvodai Nevelési Program, én azt csináltam. 

Nem igazán tetszett és nagyon fárasztó volt. Láttam továbbá, hogy nincs is sok értelme, 

nem tudok mindenkit okosítani. Ezzel ellentétben a tevékeny együttdolgozás közben a 

gyerekeket is jobban megismerem, jobban elfogadnak, közelebb kerülünk egymáshoz. 

Szóval más a viszonyom a gyerekekhez. 

K.Zs.R.: Nem féltetted a „tekintélyed”?

I.F.: Nem, de azért az óvónőnek kell mindig meghúzni a határvonalat, amin már 

nem lépünk át. A gyerekeknek mindig kellenek a szabályok, másképp nem tudja 

majd, hogyan kell viselkedni. Mindig megbeszéltem velük a nem túl szép, nem illő 

dolgokat. Elmondtam azt is, ha megsértett valamelyikük például. Ezt is megbeszéltük. 

Mindemellett voltam én is szomorú, boldog, néha kissé feszült, úgy gondolom, a 

gyereknek látni kell, találkoznia kell az összes érzéssel. 

K.Zs.R.: Hamarosan a projektek felé vetted az irány. Itt a módszertani másságot hogyan 

élted meg? Mennyire szabadított fel, hogy például nem háromnegyed óra matematikát 

kell tartani, hanem kimentek az udvarra és gesztenyét szedtek.

I.F.: Azért folyamatosan bennem munkált, hogy valóban jó-e ez a változás és 

megcsináltam-e mindent, amit a korábbi foglalkozások alkalmával igen. Nagy váltás volt 

ez mindenkinek. Sokszor az is eszembe ötlött, hogy nem csináltam semmit. Saját magam 

igazolására vontam mindig párhuzamot, annak érdekében, hogy lássam, hol is tartok. 

Mi az, amit most csináltam és mi az, amit régen. Egyfolytában vizsgálgattam magam, 

hogy jó volt-e, így kellett-e csinálni. Úgy gondoltam, hogy ha már Freinet pedagógiáját 

művelem, akkor vagy mindent úgy csinálok vagy semmit sem. Így jöttek a projektek. Az 

elem átvételeket nem szeretem. Vagy Freinet pedagógia szerint dolgozom vagy nem. 

Köztes állapot nincs számomra. Amikor Hortobágyi Katalin projektkönyvét elővettem, 

rájöttem, hogy én valóban projektpedagógia szerint dolgozom. Én ezt nem tudtam. 

Nem volt tudatos. Gerhardt Glück német professzortól kaptam egy projektkönyvet, ami 

részletesen foglalkozik ezzel. Én ezt lefordítottam. Most is eszerint dolgozom. Tehát 

előbb alkalmaztam a gyakorlatban, minthogy tudtam volna egyáltalán a létezéséről. 

K.Zs.R.: A Freinet pedagógia magyarországi bejövetelével kapcsolatban vannak fontos, a 

te nevedhez kötődő események. Hogy érzed, hogyan járultál hozzá ahhoz, hogy a Freinet 

pedagógia óvodapedagógusi körökben kibontakozhasson?
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I.F.: Horváth H. Attila és Galambos Rita szervezett be bennünket ebbe a mozgalomba. 

Mivel ezt követően mi bázis óvoda lettünk, nagyon komolyan vettük a munkát. 

Szerveztünk továbbképzéseket, és műhelyfoglalkozások keretében bemutattuk a 

Freinet pedagógiát. Teljes erőbedobással, szívvel-lélekkel dolgoztunk, hiszen regionális 

központ voltunk. Zsámboki Zsuzsitól is sok instrukciót és anyagot kaptunk. Mivel ez egy 

alulról jövő kezdeményezés és nincs intézményesített rendszere, ezért úgy gondoltuk, 

hogy belevágunk. Minél többen csatlakozunk ehhez, annál biztosabb, hogy tovább 

csinálhatjuk, így gondoltuk. Lényegében azt hittem, hogy biztosítékot kapunk arra, hogy 

továbbra is ezzel a pedagógiával dolgozhatunk. Hittük, hogy országos szintűvé válik. 

Úgy gondoltuk, hogy ha egyesületet alapítunk, és ennek több tagja is van, tehát egy 

vezetőségi tag és a regionális hálózat Magyarország több részén, akkor lesz egy országos 

hálózat, amit tudunk működtetni. 

K.Zs.R.: Külföldön láttál ilyet?

I.F.: A regionális központok (5 darab országszerte) évente tartottak találkozót, évente 

egyszer pedig országos találkozót is szerveztünk, ahol az összegyűjtött tapasztalatokat 

átadtuk egymásnak. Ezt mi magunk dolgoztuk ki abban a reményben, hogy ily módon 

jól működik majd. A Freinet Egyesületnek sok évig voltam az elnöke. Szerettük volna, 

ha működik. A 2001-es, mezőberényi találkozót követően alakultunk meg. Reméltük, 

hogy lesz majd anyagi bázisunk, lesz bevételünk – tagdíjak -, amiből működtetni tudjuk 

majd a rendszert. Ez a mai napig jól működik. Emellett azért, hogy ezek támogatott 

találkozók legyenek, ennek érdekében akkreditáltattuk ezeket az országos találkozókat. 

Ez egy harminc órás akkreditált képzésnek felel meg. Amikor szakértői szakra jártam 

(szakvizsga végett), akkor találkoztam azzal, hogy hogyan kell akkreditáltatni, egy 

Szűcs Emília nevű tanártól. Igaz, ő le akart beszélni erről, mondván, hogy kemény dió, 

de szerencsére sok helyről kaptam segítséget, többek között Zsámbokiné Zsuzsától 

is, aki átnézte, lektorálta ezt az akkreditált anyagot. A helybeli Freinet-s óvónőkkel 

megbeszéltük, majd egy kész anyaggá gyúrtuk. Elmondhatom, hogy már tíz éve 

működik ez az akkreditált képzés. A miatt is csináltuk, hogy a Freinet továbbképzések 

megmaradjanak, szinten maradjanak. 
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K.Zs.R.: Hogy látod a Freinet pedagógusképzések jelentőségét? Működik ez 

Magyarországon úgy, mint máshol a világban? Hiszen Freinet pedagógusképző 

intézmények nincsenek.

I.F.: Az én régiómban elég jól működik. Vannak lemorzsolódások, visszaesések. 

Remélem, hogy ez nem a nevemhez kötődik, hanem inkább a gazdasági helyzethez. 

Hiszen anyagi vonzata is van. Szinte bármely más országban egy pedagógus megteheti, 

hogy elmegy egy ilyen képzésre, és meg sem érzi a pénztárcája. Magyarországon 

leginkább csak akkor jönnek el egy ilyen találkozóra, ha támogatott. Sajnos. Most 

egy kicsit mélyponton is vagyunk, de ez is a gazdasági helyzetnek köszönhető. Ám 

él a Freinet mozgalom, a tagok száma csökkent, az óvodaleépítések, bezárások és 

átszervezések is hozzátették a magukét, hiszen ez is közrejátszott abban, hogy sok 

Freinet-s óvodát átszerveztek, mert nem tudott tovább működni, ha más vezetés alá 

került. A stabil emberek száma nagyjából nyolcvan fő. 

K.Zs.R.: Kicsit visszaugrom a múltba. Annak idején, kik voltak azok az óvónők, akikkel 

megoszthattad élményeid, tapasztalataid körzeten, városon belül?

I.F.: Lehet, hogy igaz az a mondás, hogy „Saját házában nem lehet próféta az ember”, de 

én ott a Hajdú-Bihar megyei régióban nem igazán kaptam támogatást. A vezető óvónőm 

állt mellettem. Ő Molnár Endréné, Katika volt. Sok mindenben támogatott. Elismerést 

máshol kaptam: Pesten és a Dunántúlon, sőt, még az északi régióban is. Pakson, 

Sopronban, Dunaújvárosban, Budapesten, Miskolcon is. Hajdú-Biharban nem igazán. Sőt, 

inkább kritikát kaptam, nem győztem magam megvédeni. 

K.Zs.R.: Miben kritizáltak?

I.F.: Abban, hogy mi az a teafőzés, beszélgetés… Nem csinálunk semmit, csak teát főzünk, 

gyógynövényeket gyűjtünk, ide megyünk, oda megyünk. Hiába mondtam, hogy ez nem 

egészen így van. Úgy éreztem, hogy a másságot nem tudják egyszerűen elfogadni. Ezzel 

ellentétben voltak érdeklődők is, voltak, akik csak legyintettek. Szóval sokféle kritikát 

kaptam, bár ezek annyira nem érdekeltek, mert a gyerekek és én is nagyon élveztük az 

együtt töltött időt. Aki egyáltalán nem jön be a csoportba érdeklődni, hogy mit csinálunk, 

azt én egyáltalán nem invitálom, hogy jöjjön be kipróbálni. 

K.Zs.R.: Az óvodában ti voltatok egyedül Freinet-sek vagy az egész óvoda az volt?
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I.F.: Én nem hiszek abban, hogy minden óvónő egyformán Freinet-s tud lenni akár egy 

óvodán belül is. Hiszen sokfélék vagyunk. Aki tanulmányozta és úgy gondolta, neki ez 

tetszik, találkozik az egyéniségével és felvállalja, akkor csinálhatja. De egyformán nem 

tudunk „Freinet-zni”. Az én óvodámban egy csoport csinálja, ők viszont nagyon jól. Az 

egyik óvónőnek hozzám járt a kislánya, aki megismerte ezt a pedagógiát, elolvasta a két 

könyvünket, ami nekünk ugyebár az alapdokumentum, majd becsempészett magának 

ebből ezt is és azt is. Talált egy kreatív társat magának, akivel azóta is nagyon szépen, 

hatékonyan dolgoznak. Elégedett vagyok velük. Mintaszerű, ahogyan csinálják. Gyakran 

látogatom a csoportokat az óvodában, mert szakmai vezető vagyok, így látok mindent. 

K.Zs.R.: Akkoriban a messze lévő paksi, dunaújvárosi és pesti kollégával hogy tartottad a 

kapcsolatot?

I.F.: Akkoriban még az egyesület elnöke is voltam, sok helyre meghívtak, hogy mondjak 

véleményt a munkájukról, tartsak előadást Freinet pedagógiáról és a projektről. Pakson 

kétszer is voltam. Pestre azért hívtak, hogy nézzem át a beszámolójukat, jó-e így. 

Ellátogattam csoportba, véleményt kértek minden esetben. A vezetőségi ülések is mindig 

óvodákban voltak, akkor is betekintést nyerhettem, ki hogyan dolgozik. 

K.Zs.R.: A soproni óvodára emlékszel?

I.F.: Igen, az volt az első élményem, amikor az intenzívre jártam. Voltam a tükör mögött 

is, megnéztem, hogyan dolgoznak a gyerekekkel együtt. 

K.Zs.R.: Akkor te már Freinet-ztél?

I.F.: Igen. Akkor már két-három év volt a hátam mögött. Volt egy eset, amikor Sopronba 

jöttem továbbképzésre, és Zsámboki Zsuzsi megkért, hogy tartsak meg egy előadást 

olyan témában, amiben én felkészültebb vagyok. (nevetnek) 

Szomorú vagyok, hogy a magyar rendszer nem támogat bennünket. 

K.Zs.R.: Amikor az egyesület megalakult, kaptatok valamiféle központi támogatást?

I.F.: Semmit nem kaptunk. Nagyon kiábrándító ez a helyzet. Ma is. Ha csak évi 2-300.000 

forintot kapnánk, az már nagy segítség lenne. Így sem vagyunk drágák, mert mások 

28.500 forintért csak egynapos továbbképzéseket tartanak. 

K.Zs.R.: Köszönöm az interjút.
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6. Interjú Pálfiné Kováts Ágnessel

Pálfiné Kováts Ágnes: Pálfiné Kováts Ágnes, nyugdíjas óvodapedagógus vagyok, 63 

éves. Hogy miért is lettem óvónő? Nem szerettem óvodás lenni, rosszul éreztem magam 

az óvodában. Arra gondoltam, hogy majd én másképp teszem. Kecskemétre jártam 

óvóképzőbe. Már ott nem tetszett az, hogy kötelező foglalkozásokat kell tartani 

gyerekeknek. Nekem ez teljesen furcsa volt, hogy mi az, hogy egy három éves gyereknek 

kötelező, hosszas perceket, adott esetben tizenöt percet egyfolytában figyelni kell egy 

adott dologra. Amikor kikerültem az óvodába, az életbe, akkor továbbra is ezt várták 

tőlem, és nem tetszett. Elkezdtem azzal a gondolattal foglalkozni, hogy hogyan tudnék 

kitörni ezekből a szigorú keretekből. Az első a komplex népművész tanfolyam volt, ahol 

rácsodálkoztam arra, hogy vannak olyan foglalkozási lehetőségek, hogy több asztalnál 

más-más tevékenység folyik. Ezt Budapesten láttam, tapasztaltam a BMK nevű 

művelődési központban, és nagyon tetszett az egész. Ez egy kétéves pedagógus 

továbbképzésen volt. Nyáron volt egy gyakorlatunk is Gödöllőn, ennek a szellemisége 

volt az, ami felbátorított a gyerekek között, hogy megpróbálom alkalmazni ezt a másfajta 

szervezést, amikor is az érdeklődési körüknek megfelelő, többféle tevékenységet 

végezhetnek egyszerre, egy időben. Ez 1985-ben történt. Az lepett meg, hogy nem lett 

káosz a dologból. Úgy látszik, mindenki örült annak, hogy azt csinálhat, amit akar. 

Természetesen bizonyos keretek között. Mégis felnőttek ezek a gyerekek. Akkor kezdett 

el bennem kialakulni a kíváncsiság a másság iránt. 1989-ben, teljesen véletlenül a 

kaposvári tanítóképző főiskolán találkoztam legelőször a Freinet pedagógiával. Horváth 

H. Attila és társa egy rövid felhívás után egy negyedórás előadást tartottak. Akkor azt 

mondtam, hogy ez maga a csoda. Ennyi normális ember egy előadáson, és ennyire 

egyformán gondolkodunk. Lehet másképp is gondolkodni. Teljesen felvillanyozódtam és 

megkértem őket, hogy ha a későbbiekben bármilyen formában megjelennek valahol, 

hívjanak meg engem is, szeretnék a tagjaik közé tartozni. Megadtam az elérhetőségeimet 

és legközelebb el is hívtak a Freinet „farsangra”, ami egy alapítványi óvodában volt, ahol 

autisztikus és autista gyerekekkel foglalkoztak. Úgy tudom, a Soros Alapítvány 

támogatta őket. Ott találkoztam a többi Freinet szellemiségében gondolkodó 

pedagógussal. Ekkor még nem volt meg a Freinet Alapítvány. De már ekkor azt éreztem, 

hogy itt az én helyem és nem szabad más irányba mozdulni. 1990-ben alakult meg a 

magyar Freinet Alapítvány, aminek én rögtön a tagja is lettem. Akkoriban nagyon aktív 
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munka folyt a Freinet-berkeken belül. Rengeteg szakirodalmat fordítottak le francia és 

eszperantó nyelvről. Galambos Rita, Ősz Gabriella, Horváth H. Attila pedig németről 

fordított le cikkeket. Ők maguk is írtak cikkeket. Ezeket úgy tudtuk elolvasni, hogy 

stencilen sokszorosították. Elolvasására adogattuk át egymásnak. Nagyon jó, összetartó 

közösség voltunk. Akkor úgy gondoltam, hogy nekem ezt közelről is kell látnom. Olyan 

erős volt a motivációm, hogy a rokonaim és barátaim segítségével kijutottam az eredeti 

Freinet óvodába. Ott csodálattal néztem, hogy ez a pedagógia milyen természet közeli és 

természetes. Amikor hazajöttem, tele voltam élménnyel és ambícióval, ám az óvodában 

nem találtam támogatásra. A vezető óvónőm nem támogatta ezt a fajta pedagógiát, nem 

értette, nem hitt benne. Eléggé magamra maradtam. A Freinet alapítvány mellettem állt 

és bátorított. A Soros Alapítványhoz sok pályázatot írtam, tőlük is sok támogatást 

kaptam. Szakmai és erkölcsi támogatást is, ez azért úgy helyre tett.  

Az tartott ott az óvodában, hogy mind a gyerekek, mind a szülők nagyra értékelték 

a munkámat. Tulajdonképpen, ahogy Zsámboki Zsuzsa mondta, becsuktam az ajtót 

magam mögött, és kizárólag a gyerekekkel és magammal foglalkoztam. Megpróbáltam 

elengedni magamtól, hogy a vezetőm nemhogy nem támogatja, de inkább akadályozza 

ezt a fajta munkát. A módszertani szabadság egy fantasztikus dolog volt, és azokkal 

az emberekkel, akik szinté e szerint a módszer szerint gondolkoztak, nagyon sokat 

tanultunk egymástól. Átjártunk egymás foglalkozásaira, én például a Logodi utcába, 

a Zalai úti óvodába. Tőlük nagyon sokat lehetett tanulni, elméletben és gyakorlatban 

is élen jártak. Azt nem tudom felidézni, hogyan kerületem a soproni tanfolyamra. Azt 

tudom, hogy ott voltam, azt hiszem, meghívtak, mint a Freinet Alapítvány képviselőjét. 

Akkor ismerkedtem meg egy csomó olyan óvónővel, akik az ország különböző részeiből 

érkeztek. Nagyon sokat tanultunk a tantárgyvezetőktől és egymástól is. Mély szellemi 

munka zajlott. 

K.Zs.R.: Készítettél záródolgozatot? Emlékszel a témájára?

P.K.Á.: Igen. Freinet pedagógiával kapcsolatban készítettem. Emlékszem, hogy 

kérdezték, mennyire kapok támogatást. Én erre azt válaszoltam, hogy szerintem az 

osztályvezető még a nevemet sem hallotta. (nevetnek)

Később kaptam egy kolléganőt, akivel remekül tudtam együtt dolgozni. Attól, hogy 

ketten együtt tudtuk csinálni, innentől kezdve nagyon szép eredményeink voltak. A 

pályázatok is ezt igazolták, továbbá nagyon sok látogató érkezett hozzánk az ország 
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minden részéből. A Soros Alapítvány is megkért bennünket, hogy írjuk egy cikket. A 

párom Hidegné Kis Erzsi volt. 

K.Zs.R.: És miért épp Freinet? Hiszen Sopronban ekkor több alternatív kezdeményezés 

is alakult.

P.K.Á.: A szabadság fogott meg benne. Szabad a gyerek, szabad a pedagógus, szabad 

a szülő. A szabad önkifejezés tisztelete. Ez egy olyan dolog, ami máshol nagyon nem 

volt. Persze, megismerkedtem a Montessorival és a Waldorf pedagógiával is. Meg kell, 

mondjam, ezek is nagyon szimpatikusak, de nem tudok velük száz százalékig azonosulni. 

A Freinet az, ami a személyiségemhez közel áll. Nagyon sokat tanultam külföldön. 

Annak idején a nemzetközi Freinet pedagógiában minden gazdag országnak volt egy-

két szegényebb "országa", akit támogatott. Magyarországot Németország támogatta. 

Minden évben két magyar pedagógus utazását és kint tartózkodását finanszírozta a 

német Freinet Alapítvány. És minden második évben a nemzetközi Freinet találkozón 

egynek. Volt, hogy kivételt tettek és többen is kijutottunk. Például Svédországban Magdi 

is volt és én is. Ez éveken keresztül így működött. Én ennek a kedvéért tanultam meg 

németül. Nagyon meghatározóak voltak a németországi Freinet találkozók. Életem első 

beszélgető körös részvétele épp egy ilyenen volt. Megható és megdöbbentő volt az, hogy 

én egy idegen nyelven hogyan nyögöm ki azt, amit gondolok és érzek. Ekkor döbbentem 

rá, milyen lehet ezt egy óvodásnak, kiscsoportosnak, újként megélni. Rengeteg 

módszertechnikát tanultam, mindenféle nyomatok, nyomdák készítésében részt vettem. 

A szabad mozgásos önkifejezés, a szabad tánc, a szabad szöveg összekötése, árnyszínház, 

fekete fények színháza- rendkívüli izgalmas volt. Ezek mindig felvillanyoztak, feltöltöttek 

energiával. 

Icsu Magdi többször is kint volt, ő nagyon jól beszél németül, és megvoltak a kapcsolatai. 

Földesiné Julika Mezőberényből is szervezett egy látogatást az ő kollektívájukkal 

Hollandiába, Mezőberény testvérvárosába. Miután nem volt tolmács velünk, én 

vállaltam, hogy fordítok. Ekkor már jól beszéltem németül. Hatalmas élmény volt, 

amikor átmentünk Hollandiába, Németországba, és óvodát, iskolát látogattunk. Az 

itt tanító pedagógusoktól sokat tanultunk. Engem nagyon érdekelt, hogy az óvodai 

munka során hogy terveznek. Ezt nem mindenhol mutatják meg. Vagy nem is 

terveznek, vagy minimális a tervezői munka, leginkább azt írják le, ami már megtörtént. 

Hollandia határában voltunk, ahol egész piciket is befogadtak. Nagyon humánus és 
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gyerekközpontú volt, amiket láttunk. Csodákat láttunk tulajdonképpen. 

K.Zs.R.: A külföldön látott Freinet intézmények eltérőek voltak a kisiskola jellegű 

intézményektől?

P.K.Á.: Érdekes volt, mert éppen az eredeti Freinet óvodában a játékot magát 

feleslegesnek tartották. Olvastam amúgy a Freinet szakirodalomban, hogy Freinet a 

játékot nem tekintette fontos dolognak. Neki az volt a véleménye, hogy a gyereknek 

olyan a játék, mint a felnőttnek a kábítószer. Nincs rá szüksége. Mindig valami hasznos 

tevékenységet végeztek. Minden feltétel adott volt ahhoz, hogy alkossanak. Fúrtak, 

faragtak, állatokat etettek. Hatalmas erdőterület volt az udvar, kint volt egy vécé, 

aminek a tisztántartása is a gyerekek feladata volt. Kisállatokat gondoztak, kézi szedésű 

nyomdával szedték ki a saját szövegeiket. A saját szememmel láttam, hogy az óvodások 

ezt milyen ügyesen csinálták tükörrel. A felnőtt leírta nekik nyomtatott nagybetűvel, 

és úgy azonosították be, majd tették a sínbe. Ily módon nem is volt idejük játszani. Jól 

kitalálta ezt Freinet, hogy olyan tevékenységgel foglaljuk le a gyereket, ami hasznos és 

az életre készít fel.  Mi akkor úgy láttuk, hogy a magyar óvodapedagógiában annyira 

jó helye van a játéknak, igényes a játékkultúra, úgy van jól, ahogy van, nem akartuk 

másképp csinálni. Viszont mi is bevittük a hasznos tevékenységeket, sokszor a saját 

ételeinket magunk készítettük, tehát volt olyan, hogy a csoporttal csináltunk palacsintát 

ebédre. Emlékszem, százhúsz darabot sütöttünk, természetesen úgy, hogy mi felnőttek 

használtuk a palacsintasütőt és a tűzhelyt is, a gyerekek keverték ki a tésztát, a kész 

palacsintákat ők ízesítették különféle töltetékekkel. Imádták csinálni. Büszkék voltak rá, 

mindenkinek elújságolták, milyen ügyesek voltak. Pogácsát, mézeskalácsot is sütöttünk, 

a többi csoport gyerekeinek is vittünk belőle kóstolót. A gyerekek tudták, hogy nincs 

nagyon pénzünk, így kitalálták, hogy menjünk le az aluljáróba és áruljuk a süteményeket. 

(nevetnek) Voltak jó ötleteik. Évzárókra, anyák napjára saját készítésű ételekkel 

kedveskedtünk. 

K.Zs.R.: Milyen általad kedvelt tevékenységekre emlékszel vissza?

P.K.Á.: Nagyon szerettem a beszélgető kört. Ez fokozatosan épült fel. Meglepő volt 

felismerni azt, hogy egy óvodás gyerek milyen ügyesen tartja a kapcsolatot a többi, 

mondjuk huszonnégy társával, ő tudja irányítani a beszélgető kört, a fegyelmet is kézben 

tudja tartani. Először azt gondoltam, hogy ez a mi kultúránkban nem fog működni, de 
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azért gondoltam, hogy kipróbálom. A gyerekek gyorsan megértették az instrukciókat. 

Elmondtam a beszélgetést irányítónak a feladatokat, mire ügyeljen, és tudták a gyerekek, 

hogy ha valaki nem az elvárt módon viselkedik, akkor kiküldjük a körből. A kört vezető 

gyerek tökéletesen tudta a társai érdeklődését fenntartani, egy évben csupán nyolc-

kilenc alkalom volt, amikor ki kellet küldeni valakit. Akit kiküldtek, szorosan megállt 

valamelyik gyerek széke mögött, a körön kívül, és így sokkal jobban figyelt, mintha a 

körben ült volna. Ha esetleg elment közben autózni, délután akkor is mindet el tudott 

mondani az anyukájának, mert mindent meghallott, ami beszélgetés közben elhangzott. 

Végül is jó volt, hogy minderről hallottam, hiszen magamtól nem jöttem volna rá. Sokat 

tanultam. 

K.Zs.R.: Gyakorló óvodában voltál látogatáson?

P.K.Á.: Igen. Egy testnevelés foglalkozás határozta meg az egész ez utáni életemet. 

A gyerekek cirkuszi bemutatót játszottak. Mindenki bemutatta azt, milyen szintre 

fejlesztette fel magát az elmúlt időszak óta. Volt egy porondmester, cilinderrel, bottal, 

aki ismertette, ki lesz a következő művész, aki megmutatja magát. És volt olyan gyerek, 

aki egy lábon állt és széttárta karjait, de ekkor mindenki tudta, hogy ez a gyerek eddig 

nem tudott egy lábon állni. Ez neki bizony egy nagy fejlődés. Majd a társak megtapsolták, 

milyen ügyes lett. Én ezt egy az egyben átvettem, magam is hasonlóképpen tartottam 

a testnevelés foglalkozásokat. A legszebb élményem az, amikor a gyerekek hozták a 

karosszéket. Ebbe az ülhetett, aki éppen mesét mondott, beszélgető kört tartott vagy 

valami nagydolgot csinált. Mondták, hogy üljek le, ők pedig megmutatják, mit tudnak. 

Kezdődik a cirkuszi produkció. Zökkenőmentesen levezényelték az egészet, ott ültem 

karba font kézzel, és azt gondoltam, hogy „Istenen, ennél szebb nincs is!”. A nagyobb 

gyerekek a gyűrűn és kötéllétrán fejjel lefelé lógtak. Volt egy gyerek, aki majdnem a 

krisztuskeresztet is megcsinálta, tornász is lett belőle. Tornászbajnok.

A szabad önkifejezést oly módon vittük tovább, hogy a szabad szövegekhez csináltak 

saját meséket, majd ezeket lerajzoltuk könyv alakban. Majd szabad színpadi játék során 

megjelenítettük. Ezt általában az év végére tökéletesítettük, így mások is megnézhették. 

Gyerekekkel készítettem a díszleteket, jelmezeket. Ha például valakinek születésnapja 

volt, akkor körberajzoltuk az egész test sziluettjét olyan módon, ahogy kérte. Volt, aki 

király vagy királylány szeretett volna lenni, nekik rajzoltunk koronát, palástot, majd a 

gyerekek együtt festették ki. Ez több napos munka volt minden esetben. Volt, hogy az 
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egyik gyerek mérges, fekete macska szeretett volna lenni. Aki a születésnapos volt, ő 

irányította a munkát. A többieknek szétosztotta a munkát. Nagyon jól ráéreztek mindig, 

mit lehet a másik gyerekre bízni, milyen munkát tud tökéletesen elvégezni. Anélkül, 

hogy én bármit is mondtam volna. Gyönyörű munkák születtek. Az egyik anyuka be is 

kereteztette. 

K.Zs.R.: Kicsit visszaugornék az időben. A kötelező foglalkozásokkor hogyan próbáltál 

megszabadulni ezektől a kötelező elemektől?

P.K.Á.: Nagyon nem tudtam kibújni a kötelezettségek alól, mert mindig ellenőriztek 

bennünket.  Azt tisztán láttam, hogy huszonöt gyerek huszonötféleképpen van jelen. 

Nincs két ugyanolyan, aki hasonló aktivitással figyelne, vagy ugyanazt kérdezné meg. 

Azért szerettem például a matematikai foglalkozásokat, mert ott lehetett a gyerekeket 

egyénileg manipulálni. Dolgoztam olyan szegény óvodában, hogy a gyerekek által 

behozott gesztenyével dolgoztunk matematikai foglalkozáson, azzal számoltunk, stb. 

Elképzeltük, hogy a gesztenyék például kismalacok, és akkor kismalacokat számláltunk. 

K.Zs.R.: Ebben az időben én még nem dolgoztam óvónőként. Az ellenőrzés részről sajnos 

nem is tanultam. Elmondanád, mit jelentett ez pontosan? 

P.K.Á.: A vezető nagyon sokszor ellenőrzött. Előre sosem jelentette be. Egy nap ötször, 

tízszer, amikor csak kedve tartotta, jött és ellenőrzött. Megkérdezte egyszer, hogy a 

magasságmérő mögötti tükör miért kéznyomatos. Engem ez egyáltalán nem zavart. A 

gyerekek szerették összefogdosni, ennyi. A nemzeti, elsősorban piros zászlós ünnepek 

alkalmával személyesen jöttek ellenőrizni a szakfelügyelők (nevet). Ha mondjuk a tíz 

órakor kezdődő ünnepség két perccel később kezdődött, mert egy gyereknek pisilnie 

kellett, akkor ezt természetesen megjegyezték. 

A módszertani munkámba nem nagyon tudtak beleszólni, mert a tervező munkámat is 

jól végeztem. Anno, amikor elkezdtem dolgozni, akkor összesen négy-öt főiskolát végzett 

óvónő dolgozott ott, velem együtt. Később aztán egy másik szakfelügyelő úgymond 

menedzselt engem, felfedezte bennem a lehetőségeket, és amikor odakerültem az ő 

óvodájába, bemutató óvónő lettem. Ez 1972-től 75-ig tartott. Szakmailag ekkor már 

elismertek. Később megint történtek visszás dolgok. 

K.Zs.R.: Tudsz olyan gondolatot mondani, ami Freinet-től származik, és neked 

kifejezetten tetszett?
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P.K.Á.: Amit leginkább a sajátomnak érzek: „Ne itassunk olyan lovat, amelyik nem 

szomjas.” Ez annyira egyértelmű és józan meglátás. Szülői értekezleten is mondtam a 

szülőknek, elgondolkodtak rajta. Nagyon szerettem a beszélgető kört, ebben soha nem 

lehet elfásulni Freinet óvónőként, hiszen minden nap valami új meglepetést tartogat. 

A gyerekek olyan csodálatos dolgokkal jöttek be, amit előre nem lehetett kitalálni. 

Mindenkit érdekelt, őket is és engem is. Személy szerint sokat tanultam belőle. A szülők 

is aktívak voltak. Nagyon sok humoros dolog is történt. Beszélgető körök alkalmával 

mindig kiírtuk, mi történt. Az egyik kislány egy alkalommal hozott egy arany karkötőt. 

Az volt a szokás, hogy amit hoznak magukkal beszélgető körre, feltesszük egy fonott 

kosárba, a polcra, hogy a többiek ne lássák, ne unják meg addigra, mire a beszélgető 

körre kerül a sor. Elkezdődött a beszélgetés, a kislány azt mondta, hogy az anyukája ezt 

a karkötőt találta az ajtó küszöbén. Aztán kiderült, hogy az anyuka nem tud semmit erről 

az egészről. Végül kiderült, hogy a kislány nővére hazaért előző este színházból, és az ő 

kezéről esett le a karkötő. A kislány pedig behozta az óvodába. Azt tette, amit egy gyerek 

ilyenkor tehet. (nevetnek) Mindig olyan igazi, eleven dolgok történtek, ami frissen 

tartott. 

Sok volt Freinet-s kolléganővel tartom a kapcsolatot, dadusokkal is, velük havonta 

egyszer elmegyünk egy étterembe, ott beszélgetünk egy jót. Elmeséljük egymásnak, kivel 

mi történt. Én már négy éve nyugdíjas vagyok, mint óvónő, amúgy még dolgozom. 

K.Zs.R.: 1995 előtt, amikor még Freinet-ztél az óvodában, akkor egyedül érezted magad 

vagy találtál lelki társakat magadnak?

P.K.Á.: Igen, találtam. Elmondhatom, hogy a Magyar Freinet Alapítvány tagjaival baráti 

kapcsolatot ápoltam. Ha valamelyikünknek valamilyen problémája volt, kerestük 

egymást, szakirodalmat adtunk kölcsön egymásnak. Ez egy nagyon összetartó társaság 

volt. Újvári Judit, Ballangó Gabi, Ősz Gabi néni is sokat segített nekem. Ha tanácstalan 

voltam, megmondta, kihez menjek. 

K.Zs.R.: Ősz Gabi néni mesélt neked azokról az élményekről, amikor még a politika 

nem tette lehetővé azt, hogy a Freinet mozgalom kibontakozzon Magyarországon? 

Az eszperantisták segítségével valósult meg végül, ha jól tudom. Ősz Gabi néni 

oroszlánrészt vállalt abból, hogy a Freinet pedagógia kibontakozhasson.
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P.K.Á.: Azt mesélte, hogy az eszperantó volt, ami hozzásegítette. A Máté mondásait 

franciáról fordította le. Ebből kaptam is tőle egy tiszteletpéldányt. 

K.Zs.R.: Pesti óvodapedagógusok voltak ebben a körben anno?

P.K.Á.: A Logodi útról a Komáromi Kati, a Zaveczné, a Zalai útról a Karczewicz Ági. Az 

Újvári Judittal érdekes kapcsolatom volt, ő óvónőképzőt végzett, de gyógypedagógus 

volt. Svájcba járt ki, ott tanulmányozta a Freinet pedagógiát. Tőle is nagyon sokat 

lehetett tanulni. Annak idején, amikor a Freinet folyóirat számai megjelentek, sok cikket 

írt. Írt például a Freinet pedagógus személyiségéről. Én olvastam ezeket, de sajnos ezek 

az újságok elkallódtak. Akkor elgondolkodtam azon, hogy vajon tényleg ilyen nehezen 

kezelhetőek vagyunk mi, Freinet pedagógusok. Azt írta, hogy a hagyományos tisztelet 

hiányzik a Freinet pedagógusokból. De hát nekünk más a fontos. Valóban mi egy kicsit 

más szemmel nézzük a dolgokat.

K.Zs.R.: Köszönöm az interjút.
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7. Interjú Horváth H. Attilával

Kissné Zsámboki Réka: Hogyan került kapcsolatba, és milyen jellegű volt a kapcsolata 

a soproni kutató csoport két oktatójával és az óvodapedagógusokkal?

Horváth H. Attila: A soproni Freinet csoport óvodapedagógusaival személyes 

kapcsolatom kevésbé volt, bár néhányszor találkoztunk. A dolog izgalmas része az, hogy 

látni kell, több szálon indult el ez az egész „Freinet dolog” Magyarországon. Azok az 

emberek, akik ezzel foglalkoztak, valahogy azért találkoztak egymással. Ősz Gabriellának 

1982-ben volt egy próbálkozása egy találkozó szervezésére az eszperantisták Freinet-

s oldalának képviseletében. Aztán Galambos Rita volt az, aki kint járt egy nemzetközi 

találkozón, és érdekes, hogy a nemzetközi csoport hívta fel erre a figyelmét. Az is 

érdekes, hogy miközben én úgy gondoltam, hogy elindultunk 1986-1987.év fordulóján 

ebben a Freinet dologban, egy másik szálon elindult az Országos Pedagógiai Intézetnek 

is egy együttműködése különböző intézményekkel, többek között a soproni óvóképzővel 

is. Tehát egyik oldalról a hivatalos munkahelyem által voltam kapcsolatban Sopronnal, 

a másik oldalról, pedig amikor tudatosult, hogy Freinet-vel van egy elkötelezettségünk, 

akkor ezen a szálon is kapcsolatba kerültünk. 

1987-ben volt az első Freinet típusú találkozó, ez inkább bemutatkozó jellegű volt. 

1988-ban volt az első hivatalos találkozó. Ezeket azért hozom előtérbe, mert már 

akkor jellemző volt, hogy főleg óvodapedagógusok jelentkeztek erre. Voltak iskolából 

is, de lehetett látni, hogy akikhez igazán közel áll, és aktívak, és nyitottak is, azok az 

óvodapedagógusok voltak.

Éreztük, hogy lehet ezt másként csinálni, most az országos pedagógiára gondolok. 

Lényeg az, hogy nem volt olyan helyszín, közeg, ahol mikor megosztott valaki 

egy alternatív módszert, arra ne lett volna fogadókészség. Mindenki kereste az új 

lehetőségeket. Az Országos Pedagógia Intézet Iskolafejlesztési és Kutatási Központja 

Mihály Ottó vezetésével elve arra törekedett, hogy a lehető legszélesebb palettáját 

feltárja az alternatív pedagógiáknak, mely munkamegosztás formájában különböző 

kollégák között volt. Így került elő a Waldorf pedagógia is, majd lettek további szálak is 

előhívva. 

Mindezek mentén az egy izgalmas dolog volt, hogy mi akkoriban kerestük a 

soproniakkal a kapcsolatot, egyrészt felléptünk különböző rendezvényeken. Emlékem 

szerint Miskolcon volt két konferencia, 1990-ben és 1991-ben. Itt együtt léptünk fel. 
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Itt részben tájékoztatás, részben népszerűsítése, részben a pedagógiai gondolatokat, 

szemléletet átvinni, ezt volt a célunk. Ebben a tekintetben egy sajátos dolog volt, hogy 

mindig kaptam meghívást a soproni intenzív továbbképzésekre is. Arra nem emlékszem 

pontosan, hogy Zsuzsa, Irénke mikor volt először Freinet táborban, nekem az rémlik, 

hogy az 1990-es évek elején lehetett. Innentől kezdve fonódott szorosabbra a kapcsolat. 

Úgy vélem, hogy az óvodapedagógiának mindkét szál kellett, tehát az a konkrétság és 

tudás, ami kifejezetten a Freinet pedagógiához kapcsolódik, és az a fajta felszabadultság 

is, amit akkor az iskolán keresztül megérezhettek. Igazából az 1985-ös nevelési program 

nem kapott akkora szerepet, mint amekkorát ért az, hogy bekerült a köztudatba, és 

szétszivárgott a pedagógiában. Amikor már jogilag is szabad volt tenni, és nagyobb lett a 

mozgástér, ami szentesítése volt a korábbi gyakorlatnak, mert ott azért már megvoltak 

az orientációs pontok. Egy elég jó forrongó dolog volt, ahol még megvolt az a sármja a 

dolognak, hogy szabad vagy nem szabad. Hiszen a tiltás által még izgalmasabbá válik. 

És amikor még ráadásul anyagilag nem támogatott a dolog, ez hihetetlen erővel bír. 

Anyagilag nem volt támogatott, mégis hihetetlen lelkesedés volt. Csak az öntudatra 

épült. Érdekes, hogy a rendszerváltás után, amikor már megjött a szabadság, hamar 

kifújt a lelkesedés. 8 évvel a rendszerváltás után egy kapitalista szemléletből fakadóan 

hiányozni kezdett az anyagi támogatás. Máshol, mások pénzt kapnak érte! - ez lett a 

szemléletmód.

Amikor beszélgettünk a projektmódszerről, ez Magyarországon meglehetősen furcsa 

képet mutatott. Látszott, hogy ebben mennyire otthon vannak ebben a szemléletmódban 

az óvodapedagógusok. A természetközeliség pedig egy alapelvük volt a Freinet 

pedagógiában, így ez nagyon kézenfekvő volt. Nagyszerű az, hogy a körülöttünk 

lévő dolgokra rá lehet csodálkozni. Az iskola tantárgyakhoz kötött szemléletmódja, 

hogy honnan-hova kell időre eljutni- nagy kötöttséget jelentett a tanítók számára. 

A Nemzeti Alaptantervet is nagyon nehezen vette be a tanítói társadalom. A szabad 

tevékenységválasztás az óvodai életben magától értetődő, de az iskolában nem.

A táborokban remek volt az, hogy óvodapedagógus és tanító együtt lehetett, és eszmét 

cserélt. A tanítói társadalom ugyanis nehezebben fogadta be a Freinet-féle elveket, őket 

amúgy is kötötte a Nemzeti Alaptanterv. 

Sopronban az mindig is nagy kérdés volt, hogy hogyan lehet ez az egészet bevonni 

egy rendszerezett továbbképzési formába. Nekünk időnként voltak nem is vitáink, 

hanem értelmezési kérdéseink arra vonatkozóan, hogy egy továbbképzés esetében 
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lehet-e egyénenként kezelni a hallgatókat. Egy önképző továbbképzés kevésbé ad 

erre lehetőséget, mint a tábor. Kérdés volt, hogy mennyire segít nekünk vagy hátráltat 

bennünket abban, ha Freinet pedagógiáját egy képzési formalizált folyamatba helyezzük. 

Kérdés volt, hogy mi lesz ennek a hozadéka. Alapvetően kevésnek tűnik, hogy évente 

egy táborban hallasz új ismereteket. De a továbbképzés nem ad akkora szabadságot, 

mint a tábor. Nem vonom kétségbe, hogy nem lehet egyénenként kezelni az embereket 

a továbbképzéseken, de nem elég rugalmas a képzés, inkább formalizált. Pedig egy belső 

folyamatnak kell mindenkiben lezajlani. Mennyire hátráltatja vagy segíti ezt, ha egy 

képzés keretében kell megtenni? 

Volt közöttünk probléma vagy tűnődés a tekintetben, hogy hogyan lehetne ezt jobban 

csinálni. A képzés jelentős hozadéka volt továbbá, hogy évről évre nagyszámú csapatot 

sikerült gyűjteni. Az viszont egy másik kérdés, hogy a résztvevők mennyire maradtak 

meg ebben a szellemiségben? Aki elvégezte a tanfolyamot, az mennyivel jutott előbbre? 

Azt tudom, hogy jó páran voltak, akik jöttek táborba is miután ott voltak Sopronban. 

Egy másik fontos hozadéka volt a képzésnek, hogy szoros kapcsolatok jöttek létre 

Irénke és Zsuzsa által. Leveleztek, találkoztak a pályán lévő óvodapedagógusokkal. A 

tanfolyamokon az ő szakmai jelenlétük nagy összetartó erő és orientációs pont volt. A 

természetes tanulás útján segítették az óvodapedagógusokat, miközben a háttérben ott 

volt mögöttük egy tudományos, diszciplináris tudás többek között a matematika és a 

környezetismeret tárgyköreiből.

Kaposváron, Miskolcon, Budapesten voltak rendezvények, és Pécsett egy teljes 

konferencia sorozat, nyári egyetem. Ezekről mindig írásos és szóbeli formában is 

érkezett információ, amely átjárta a pedagógus közérzetet.

Sikerült megjelentetni a Freinet Magazint, majd az Alt Mag nevű kiadványt. Az írások 

zöme óvodapedagógusoktól származott. Képet adott a soproni történésekről is.

Soha nem volt célunk, hogy egy iskola teljes egészében Freinet iskolává lépjen 

elő. Ugyanez vonatkozik óvodára is. De az mindig egy szempont volt, hogy ezzel a 

szemlélettel el lehet egy osztályt indítani. Óvodában is volt olyan, hogy például nem az 

egész intézmény, de mondjuk egy csoporton belül a két óvónőnek hasonló szemlélettel 

vállalkozott a megvalósításra. Pont az a fajta együtt és egymástól való tanulás, ami ennek 

a pedagógiának az elsajátító módszere, természetesebben kínálkozott az óvodában, 

mint az iskolai viszonylatban. Itt van például Kóra Zsuzsa példája, aki roppantul egyedül 

maradt Nagykovácsiban. Vagy más példa a Pálfi Ági, aki több társat is maga mellé 
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tudott venni, és így adta át tudását másoknak. Jelentős támogatás volt, hogy a Soros 

Alapítványnak volt egy kuratóriuma, ami szintén az alternatív pedagógiát támogatta. 

A folyamat végén 1999-ben jelent meg a Süss fel nap című kiadvány két kötete, mely 

próbált egy átfogó képet adni az alternatív irányzatokról. 

Attól tudott ez a dolog működni, hogy volt egy jól felépített bázis. Így sikerült egy 

fontos támogatást kialakítani az OKI-val, melynek eredménye lett a minisztériumi 

jóváhagyás. Volt egy személyesebb szál is a Freinet Alapítványon keresztül. Voltak 

ennek a folyamatnak intézményesült elemei, és volt egy természetes, részben 

informális, civil szerveződési része is. 1988-ban elindultak a Freinet táborok, melyek 

a mai napig működnek. Életképességük annak is köszönhető, hogy sosem törekedtek 

kizárólagosságra.

Zsuzsáéknak sikerült megjelentetni kiadványokat is, ez nagyon jó volt olyan 

szempontból, hogy sikerült egy olyan programba beépíteni, mely ezt a fajta pedagógiai 

megújulást biztosította. Elsők voltak, akik megmutatták, hogy ilyen pedagógia is létezik. 

Lényeges, hogy ebben pont azokat az elemeket tudták előhívni, melyek kevésbé vannak 

jelen a pedagógiában. A természettudományokra gondolok. Ezeket az ismereteket 

magától értetődően kezelték, mert mindent meg lehet figyelni, meg lehet mutatni 

az óvodásoknak. Ebben az ismerkedési folyamatban van egy fajta érzelmi töltet is 

és „tudásbeliség” is.  Sikerült jól átadni.

Sopronban volt próbálkozás iskolai oldalról is. Izgalmas, jó példa lehetett volna az 

együttműködésre. Azonban sajnos nem volt működőképes. A közvélemény mindig képez 

egy fajta hierarchiát a pedagógusok között. Érdekes módon az óvodapedagógusokat 

teszi az aljára, miközben azt gondolom, hogy nekik van az egyik legnehezebb feladatuk. 

Az iskolai vonalról elmondható, hogy ez egy kínkeserves vonal, amit nyilván lehet 

magyarázni azzal, hogy a közvélemény kevésbé fogadja el, hogy az iskolában ne játsszon 

a gyerek. Azt gondolom viszont, hogy ennek maradt ma is tere. Azért jó, hogy egyes 

óvodákban megmaradt ez a vonal, mert így lesz igény arra, hogy az általános iskola 

alsó tagozatában is folytatódjon az ilyen szemléletű oktatás. Kell, hogy az új generáció 

a saját tanulási folyamatát minél eredményesebben végezze. Ez attól is függ, hogy a két 

tanulásszervező hogyan tud együttműködni. Ez a jövő sikere miatt fontos.

K.Zs.R.: A kiadványnak Ön volt a lektora. Megtenné, hogy néhány szót mond róla és 

jellemzi?
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H.H.A.: Mindenképp nagy öröm volt, hogy megjelent egy új kiadvány Freinet 

pedagógiával kapcsolatban. Szigorúan néztem, arra emlékszem. Azért, mert állandó 

probléma, hogy hogyan lehet megőrizni ezt az ún. "tavaszi kisugárzását", a belső 

élményét ennek a pedagógiának. Vigyázni kell, hogy az intézményesülés el ne vegye 

a varázsát. Előképet hozott a későbbi óvodai programhoz, az OKI adatbázisában 

szereplő „Hétköznapi Varázslat”-hoz. Ez a pedagógia annyira nyitott, hogy meg tud 

birkózni azzal, hogy felvegyen újabb és újabb elemeket. Viszont azt az alapelvet, 

melyen nyugszik, meg tudja őrizni. Valaki akkor válhat jó pedagógussá, ha a saját 

személyiségében megtalálja azokat a jegyeket, melyek a Freinet pedagógiát is jellemzik. 

Azt gondolom, hogy egy inspiráció lehet egy alkotó gondolkodó számára, hogy ötleteket 

kaphat, új tapasztalatokat szerezhet a folyamat során. Bennem volt mindig a félelem, 

hogy ha megmondták, hogy ezt kell csinálni. Pedig az a lényeg, hogy megmutassuk, 

hogyan lehet mást, újat csinálni, alkotni, hogy közben megőrizzük saját magunkat. Ezek 

azok a problémakörök, melyek állandóan előjönnek. Vékony a jég, vigyázni kell! Kell a 

példa, de azért, hogy inspiráljon, hogy csináld másképp, miközben őrizd meg!

K.Zs.R.: Ez a fő motívum a soproni oktatóknál is. És most Öntől is ugyanezt a felvetést 

hallom. Legyen inspiráló, és maradjon meg mindenkinek az a lehetőség, hogy maga 

találjon ki valami mást a Freinet szemlélet mentén. 

Gyakran megkérdezik tőlem kollégák, szülők, magánszemélyek, hogy mitől lesz valaki 

Freinet pedagógus. Mikor mondhatja valaki magáról, hogy én Freinet pedagógus vagyok. 

Ön Freinet pedagógusnak vallja magát? Ön szerint melyek azok a mutatók, pontok, 

tulajdonságok, melyek nélkülözhetetlenek a Freinet pedagógussághoz?

H.H.A.: A kelet-közép-európai szocializációnkból fakadóan bennünk van, hogy 

önmagunkról nem tudunk erőset mondani, nincs önbizalmunk. Nincs felhatalmazott 

grémium, aki kinevezne valakit Freinet-pedagógusnak. Azt gondolom, hogy a táborok 

éppen arra valók, hogy a résztvevők megerősítést kapjanak arról, hogy miben jók. 

Visszajelzést adnak mindenkinek önmagáról.

Elsődleges a nyitottság, a nyitott szemlélet. Vagyis semmi nem idegen tőlem, ami emberi. 

Minden vonatkozásban azt keresem a hivatásomban, hogy hogyan tudok többet és 

jobban adni. Hogyan tudom a másikat segíteni abban, hogy túllépje a saját korlátait. 

Életörömből táplálkozom. Ezek általános pedagógiai megközelítések. Fő szempont, 

hogy keresse azt, hogy hogyan lehet alkotó módon jelen lenni. Amit csinálok, annak 
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legyen értelme, látszata. El tudjam mondani, hogy alkottam valamit. Ez nem feltétlenül 

művészeti jellegű, de attól sem idegen. A szövegek, a rajzok, a különböző montázsok, 

makettek mind alkotások. A beszélgetések, a hangulatok, amelyek megerősítést adnak. 

Például ki tudom hozni a csendből, illatokból és színekből, ami bensőséges. Az esőből, 

a felhőből a nap sugárzását. Majd azt próbálom elősegíteni a másikban, hogy találja 

meg ezt ő is. Nem pusztítani, hanem kihozni valamiből valamit, ami bensőséges. Ezeket 

pedig együtt és egymással lehet leginkább létrehozni. A tanulási folyamatban előforduló 

hibákat a javunkra lehet fordítani. Nem azt nézem, hogy más miben hibázott, hanem azt, 

hogy hogyan lehet segíteni, hogy ő minél tökéletesebben teljesíthessen egy feladatot. 

Nem biztos, hogy mindig ceruzával kell kezdeni rajzolni, hanem előbb például radírral, 

amivel ki is lehet lyukasztani a papírt, hátha attól izgalmasabb lesz. Lehet, hogy mégsem 

úgy van, de egy kísérletet legalább megért. Olyan helyzeteket kell teremteni, ahol 

mindenki inspirálódni tud, lehetséges, hogy együtt több mindent ki tudunk hozni a 

másikból. Kíváncsi vagyok, érjem el, hogy a többiek is kíváncsiak legyenek. Éljem át, 

és mások is éljék át. Tegye hozzá mindenki, amit ő tud. Tehát mindenki érezze a saját 

értékét, fedezze fel a saját és más értékeit, akarjon örömet szerezni a csoportnak és ő is 

akarjon kapni a csoporttól. Ez egy állandó, oda-vissza, adok-kapok formula. Nem fogok 

hátrányba kerülni, bízom benne, hogy jobb lesz. Fontos az állandó kiegyenlítődés. 

A szabad kifejezés azért fontos és értékes, mert az iskola például nagyon szűk csapást 

enged a haladáshoz, a kölcsönös kapcsolatokhoz pedig csak egy kis skatulyát ad. Például 

ha én matematikát tanítok, akkor csak arról az oldaláról ismerek meg egy gyereket, 

pedig ez csak egy szelet. Torz a visszajelzés, nem teljes. A személyiség egésze legyen 

jelen. Mostanában a személyi kapcsolatok visszafogottak.

Akkor beszélhetünk Freinet pedagógusról, ha az eddig elmondottak szellemében tud 

tanulási folyamatot saját maga számára szervezni, ezt át tudja vinni másik közegbe, 

valóban partnerként kezelve diákot, társat, stb. Úgy tudja elősegíteni a tanulási 

folyamatot vagy személyiségfejlődést, hogy abból minden fél profitál. Ha egyedül 

csinálok valamit, akkor is a többieknek csináltam. Olyan hozadék ez az egyén és a 

társak közegében, hogy, ha ezt sikerül így csinálnia, akkor, biztosan tud valamit Freinet 

pedagógiájáról!

K.Zs.R.: Hogy látja Sopron szerepét az országosan elismertségben? Miért nem került be 

a program az OKI adatbankjába?
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H.H.A.: Ha látom, hogy valaki jól tud tanulni és eredményes, akkor azt gondolom, hogy 

neki nem kell különösebb támogatás. Mivel a soproniak jól végezték a munkát, volt egy 

olyan érzet bennem, hogy ők megállnak a lábukon, akkor nem kell nekik segítség. Ahol 

újabb és újabb impulzusokra van szükség, ott kell támogatást nyújtani igazán. 

Ez a bizonyos adatbank úgy nézett ki, hogy minél több minden legyen benne. Szó nem 

volt arról, hogy ebben csak egy program jelenhet meg. Mégis így lett. Nem tudom, hogy 

hogyan lett volna jó. Még visszamenőleg sem. Az a konkrét gyakorlat, amit Sopronban 

csináltak, az egy megoldási forma volt. Én akkor azt gondoltam, hogy ha egy ilyen 

program megerősödik, akkor az lesz az egyetlen. Tehát ha megjelenik mellette egy másik 

program, akkor látszik, hogy igen széles palettán mozoghat ennek a pedagógiának az 

alkalmazhatósága.

 

K.Zs.R.: Ami az OPI adatbankjába bekerült, azt nem választották. Amikor 1996 után az 

óvodák önállóan is készíthettek helyi nevelési programot, akkor nagyon felbátorodtak 

a nevelési testületek, és nem szerettek volna onnan egy kész programot választani, 

hanem a saját kis környezetükhöz illő például Freinet elemekkel tarkított programot 

készítettek. 

H.H.A.: Ez nem baj. Ez a programcsomag magában óriási probléma volt. Annak idején 

a helyi tanterv készítésekor bejártam az egész országot, és mindig annak mentén 

mozogtam, hogy mindenki a saját arculatának megfelelően újítson. A pedagógusoknak 

nem volt kellő szakmai felkészültsége. Nagyon sokan úgy érezték volna, hogy 

magukra hagyták őket. A lehetőség ugyan adott, de nincs hozzá kompetencia. Ennek 

a kettősségnek a mentén jött létre az adatbank. Voltak lobbi erők. Azért volt jó, hogy 

megjelent a Soros kiadvány, mert látható volt a többféle arculat. 

K.Zs.R.: Nagyon köszönöm az interjút.
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