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I. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, A KUTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI ÉS STRATÉGIÁJA

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 fentebb említett jogi szabályozó a közoktatási rendszeren egészen addig kívül rekedt 
óvodaügyre is hatást gyakorolt. Az óvodapedagógusok gyermekközpontú szemlélete, 
a centralizáció és egységesség alól kibúvó innovatív szakmaisága és az önképzés iránti 
igénye nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az 1985-1996-os időszak oktatás- és 
nevelésügyi reformjait1 megelőzve átvegyék a főszerepet az óvodai nevelés megújításában. 
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, alternatív kezdeményezések. 

Ezen időszakban, 1989-ben alakult meg a Soproni Óvóképző Intézetben 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 
innovációjuk 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 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. Doktori 
értekezésemben többféle vizsgálati módszer együttes alkalmazásával olyan pedagógiai 

1 1985-dik évi I. tv. az oktatásról, Az óvodai nevelés programja (1989), 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról, Az 
óvodai nevelés országos alapprogramja (1996)
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esettanulmányt készítettem,2 amelynek során az események, történések elemzésében az 
innováció-elméleti megközelítés képezte a vizsgálódás legfőbb irányvonalát. 

II. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAKIRODALMI HÁTTÉR

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 
hogyan reflektált önmagára a pedagógia. A kutatómunka során 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 Márta (2002), Loránd Ferenc (2010) 
foglalkoztak, szinte kivétel nélkül iskolai szemszögből, többnyire az elméleti-terminológiai 

2Az esettanulmányt jelen értekezés keretei között nem csupán módszerként, hanem többféle adatgyűjtési technika és 
vizsgálati módszer alkalmazásával végrehajtott stratégiaként értelmezem.
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vonatkozásokat áttekintve. Az alternatív pedagógiák általános innovációelméleti 
megközelítésre - legjobb tudomásom szerint – csak 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.

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. 

III. A KUTATÁS CÉLJAI ÉS KÉRDÉSFELVETÉSEI

Kutatásom során - az esettanulmány sajátosságának megfelelve – a hogyan? és a miért? 
kérdések mentén, a progresszív fókuszálás folyamatában határoztam meg az eset 
feltárásához legalkalmasabbnak látszó megközelítést (általános innovációelmélet). Ennek 
tükrében megfogalmaztam az alábbi kérdésfelvetéseket, amelyek 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:

6



§ Hogyan és miért jelentett a potenciális alkalmazók számára relatív előnyt a 
soproni innováció? Milyen vonatkozásokban érhető tetten a relatív előny?

§ A kompatibilitás tekintetében:
§ 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?

§ 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?
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IV. A KUTATÁS MENETE ÉS MÓDSZEREI 

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 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 primer minta körébe az eset „főszereplőit”, azaz a soproni Freinet-kutatócsoport 
ma is élő tagjait, Eperjesy Barnabásnét, Zsámboki Károlynét és Lakihegyi Alfrédnét3 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. 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. 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.). 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.). Az adatgyűjtés ezen szakaszában hét személlyel közel tíz órányi 
interjú felvételére került sor. 

A kutatócsoport megalakulásának és tevékenységének részletes feltérképezésén 
túl vizsgálódásaim kiterjedtek a soproni innováció diffúziójának feltárására is, amelyhez 
a szekunder minta meghatározására is szükség volt. Ezen mintán belül elsőként kerestem 
mindazon szereplőket, akik vagy amelyek 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). Ezen munka során jelentős mennyiségű olyan iratanyagra 
tettem szert (a kutatócsoporthoz írt levelek, minisztériumi határozatok, jelentések, 
felkérések, kutatási és intézeti beszámolók stb.), amelyek a soproni kezdeményezés 
kibontakozásának éveiben (1989-1996) születtek, és amelyekből az innováció 
ismertségének terjedésével kapcsolatba hozható szereplők köre meghatározhatóvá vált. 
Számuk megközelítőleg 300-400-ra tehető. 

Ezen munkával párhuzamosan igyekeztem felkutatni minden olyan óvodapedagógust, 
aki 1990 és 1996 között olyan jellegű személyes és szakmai kapcsolatba került a soproni 
kutatócsoporttal, amelynek – nem feltétlenül elsődleges és kizárólagos, de meghatározó 

3 A kutatócsoport negyedik tagja, Friedrich Árpádné 2010-ben elhunyt.
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jelentőségű – hatására alkalmazni kezdte óvodai munkájában a Freinet-szellemű óvodai 
életmódszervezést. A mintavétel során 86 olyan óvodapedagógust sikerült azonosítani 
és tőlük adatokat gyűjteni, akik a vizsgált időszakban - a fentebb részletezett kritériumok 
mentén - adaptálóknak voltak tekinthetők.

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. A dokumentumelemzés 
módszerét 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 alkalmaztam, 
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), a 
felkutatott szak- és záródolgozatok (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. 

V. 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 felvetéseimet, amelyek mindvégig „iránytűként” szolgáltak a vizsgálódásaim 
során, és amelyekre választ keresve valósíthattam meg kutatásom célkitűzéseit. 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 kapcsolatban a 
tudományterületektől független, általános innováció-definíciók 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, 
implementáció és korrekció fázisai - E. Rogers (1983), M. Fullan (2008) és Gáspár László 
(1996) nevéhez kötődő elméletek alapján határozottan felismerhetőek voltak, hiszen a 
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soproni kutatócsoport tagjai a már működő pedagógiai gyakorlat megújítására dolgozták 
ki az 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 a kísérletüket. 

Kutatásaim során az invencióval, illetve az innováció terjedésével, diffúziójával 
kapcsolatosan megfogalmazott kérdéskört egyrészt E. Rogers (1983) innovációs diffúzió 
elmélete 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 körében, az érvényben lévő központi 
óvodai tartalmi szabályozókkal szemben. A soproni programból a játék, munkálkodás 
és 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 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, teljesítmény-centrikus, 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, 
teljesítmény-centrikusság elutasítása a nevelési gyakorlat megújítása iránti fogékonyságot 
indukált. A soproni innováció a fentebb részletezett tekintetben tehát megfelelt a „rendszer-
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átalakítás” optimális mértékének, és kompatibilisnek bizonyult a potenciális alkalmazók 
fennálló szükségleteivel és az újítás iránti igényükkel. 

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” mutattak azonosságokat 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 
szabad kibontakoztatásában, az óvodai élet tevékenységformáinak újraértelmezésében, 
valamint a pedagógus facilitáló, partner-szerepének előtérbe helyezésében foglalható össze. 
További, közös jellemzőként volt megfigyelhető a teammunka, 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 innováció-elméletben említett innovációs 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 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 a 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 
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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 a 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 innováció-elméletben is említett lassúbb ütemű növekedési 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 diffúzió-elméletben 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 diffúzió-elméletben 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 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 
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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, 
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 érdeklődés oka és a siker 
titka egyrészt a neveléstudományi megalapozottságból, másrészt az óvodai megvalósulás 
élményeinek és tapasztalatainak közvetlen hasznosíthatóságából fakadó szintézis-jelleg 
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 vélemény-vezetői szereppel. 
A vélemény-vezetői szerepnek a szuggesztivitással összefüggő aspektusaiban a tudatos 
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(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. 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 kipróbálhatóság mint az innováció kezdeti alkalmazását 
és a későbbi diffúziót befolyásoló tényező hatására - a kezdeti pozitív eredmények, illetve 
az azonnali sikerélmény miatt - erősebben és 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 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, elfogadás és 
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 önazonosság fogalmazódott meg.

A döntési folyamat utolsó szakasza, a végrehajtási folyamat ellenőrzése – a kívülről 
meghatározott, sztenderdizált ellenőrzés helyett - a döntést követő végrehajtási folyamattal 
kapcsolatban megfogalmazott összegző értékelések elemzésével történt. 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 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 értékelésénél 
megjelentek, így elmondható, hogy a vizsgált innovációban azon tényezők, amelyek a 
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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 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 kötés-
intenzitású 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 hatásaképp és inspirációja által további lokális 
együttműködések szerveződtek. Kutatásaimmal alátámasztható, hogy a 
kezdeményezésekből később, a bázisintézmények és 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 
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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 az 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 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. 

VI. A KUTATÁS TOVÁBBGONDOLÁSA

Munkám összegzését követően, a jelen fejezetben érdemesnek tartom átgondolni 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 előfeltárásaként is tekinthetők. 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 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, a 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 iskolai 
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 
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keretekkel fonták körbe a magyar oktatás- és nevelésügyben is bekövetkező változásokat, 
amelyeknek adekvát módon történő megfeleltetése csak kellő körültekintetés mentén 
valósítható egy másik országgal kapcsolatban.)

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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