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ReformpedagReformpedagóógiai iskolgiai iskoláákk

A legfontosabbA legfontosabb jellemzjellemzőőiikk::
 XIX. XIX. –– XX. szXX. száázad fordulzad fordulóójjáán kibontakozn kibontakozóó

mozgalmmozgalmakak,,
 hhatatáározott pedagrozott pedagóógiai elmgiai elméélet let éés gyakorlat,s gyakorlat,
 kköözzééppontjppontjáában a gyermeki lban a gyermeki léét t éés fejls fejlőőddéésséének nek 

sajsajáátosstossáágai gai áállllnaknak,,
 a gyermeka gyermeketet nem kicsinynem kicsinyíített felntett felnőőttnek tekintittnek tekintik.k.



ElmarasztaltElmarasztaltáák a korabeli herbarti k a korabeli herbarti 
pedagpedagóógigiáát, mert:t, mert:

 az a gyermeket receptaz a gyermeket receptíív v 
/befogad/befogadóó/ l/ léénynek tartja,nynek tartja,

 az emlaz emléékezetre tkezetre táámaszkodik, maszkodik, 
ismereteket halmoz,ismereteket halmoz,

 az elraktaz elraktáározott ismeretek rozott ismeretek 
mennyismennyiséége a kge a köözponti kzponti kéérdrdéés,s,

 a tanka tanköönyvek az ismeretek nyvek az ismeretek 
betanulbetanuláássáát szolgt szolgááljljáák,k,

 a vizsga ca vizsga céélja a betanult ismeretek lja a betanult ismeretek 
ellenellenőőrzrzéése,se,

 a ka küülslsőő fegyelem fenntartfegyelem fenntartáása a csa a céél,l,
 az az éérdeklrdeklőőddéést jutalom st jutalom éés bs büüntetntetéés s 

segsegíítstsééggéével keltik fel,vel keltik fel,
 a gyerekek ka gyerekek köözti kzti köölcslcsöönnöös s 

segsegíítstsééget bget büüntetik. ntetik. 



Maria Montessori Maria Montessori –– Montessori pedagMontessori pedagóógiagia
 gyermekhez gyermekhez 

mmééretezett terek,retezett terek,
 tevtevéékenyskenysééget get 

befolybefolyáásolsolóó, ir, iráánynyííttóó
eszkeszköözzöök,k,

 ritmikus mozgritmikus mozgáás, s, 
csendtartcsendtartáás,s,

 gyermeki aktivitgyermeki aktivitáás, s, 
öönnáállllóóssáág g éés s 
szabadsszabadsáágg

 öönnáállllóó
tapasztalatszerztapasztalatszerzéés.s.

1870-1952



Rudolf Steiner Rudolf Steiner –– Waldorf iskolaWaldorf iskola

 antropozantropozóófia,fia,
 egyegyüüttmttműűkkööddőő iskola,iskola,
 11--8. oszt8. osztáálytanlytanííttóó,,
 epochepocháális oktatlis oktatáás,s,
 euritmia, meuritmia, műűvvéészeti szeti 

nevelneveléés,s,
 munkmunkáára nevelra neveléés,s,
 epochepocháális oktatlis oktatáás.s.

1861-1925



Peter Petersen Peter Petersen –– JJéénana--Plan iskolaPlan iskola

 az iskola a gyermeki az iskola a gyermeki 
éélet termlet terméészetes szetes 
szszííntere,ntere,

 vegyes vegyes ééletkorletkorúú
osztosztáályok,lyok,

 ritmikus hetirend,ritmikus hetirend,
 mműűvelvelőőddéési si 

alapformalapformáák k 
(besz(beszéélgetlgetéés, js, jááttéék, k, 
munka, munka, üünnep),nnep),

 csoportmunka.csoportmunka. 1884-1952



CCéélestin lestin Freinet Freinet –– A Modern IskolaA Modern Iskola

 az az éélet let ááltal az ltal az ééletre letre 
nevelni,nevelni,

 kkíísséérletezrletezőő
tapogattapogatóózzáás (ss (sééttáák),k),

 mműűhelysarkok, helysarkok, 
 szabad szabad öönkifejeznkifejezéés s 

(fogalmaz(fogalmazáás, nyomda, s, nyomda, 
úújsjsáág),g),

 Freinet Freinet –– techniktechnikáák,k,
 kköözzöösssséégi gi ééletlet



A A „„vvalamilyenalamilyen--szerszerűű”” iskoliskoláákk

JellemzJellemzőőik:ik:
 A reform iskolA reform iskoláákbkbóól nem a teljes l nem a teljes 

koncepcikoncepcióót veszik t veszik áát, hanem csak t, hanem csak 
öötleteket, megoldtleteket, megoldáásokat, sokat, éés ezeket s ezeket öötvtvöözik zik 
a hagyoma hagyomáányossal,nyossal,

 Fontos, hogy a kivFontos, hogy a kiváálasztott elemek lasztott elemek 
integrintegráállóódjanak.djanak.



HagyomHagyomáányostnyostóól eltl eltéérrőő iskoliskoláákk
1. Elméletileg komplexen megalapozott

 pedagpedagóógiai vagy pszicholgiai vagy pszicholóógiai giai 
nnéézetrendszer megvalzetrendszer megvalóóssííttáása,sa,

 egy szakegy szakéértrtőő, kutat, kutatóó éés a ks a köörrééje je 
szervezszervezőőddőő pedagpedagóógusok szervezik,gusok szervezik,

 az iskola caz iskola cééljljáábbóól vl váálasztja a tartalmat, jlasztja a tartalmat, jóól l 
dokumentdokumentáált, megismerhetlt, megismerhetőő..



HagyomHagyomáányostnyostóóll elteltéérrőő iskoliskoláákk

2. A pedagógiai elmélet egy–egy érvényes 
összefüggéséből kiinduló

 egyegy––egy pedagegy pedagóógiai meggiai megáállapllapííttáásbsbóól indulva, l indulva, 
ezzel ezzel öösszhangban ksszhangban kíívváánjnjáák megvk megvááltoztatni a ltoztatni a 
gyakorlatot,gyakorlatot,

 rréészletes szakmai koncepciszletes szakmai koncepcióót elt előőzetesen zetesen 
nem knem kéészszíítenek,tenek,

 kutatkutatóó, vagy gyakorlati szakember ind, vagy gyakorlati szakember indíítja,tja,
 veszveszéélye, hogy szakmai lye, hogy szakmai „„cscsőőllááttááss”” alakulhat alakulhat 

ki.ki.



HagyomHagyomáányostnyostóól eltl eltéérrőő iskoliskoláákk

3. Az oktatás tartalmából kiinduló

 a vertika vertikáális lis éés horizonts horizontáális tananyag lis tananyag 
elrendezelrendezéést vst vááltoztatjltoztatjáák meg,k meg,

 kkéépzpzéési idsi időő megnymegnyúújtjtáása, profilvsa, profilvááltltáás,s,

 kevkevéésssséé dokumentdokumentáált.lt.



HagyomHagyomáányostnyostóól eltl eltéérrőő iskoliskoláákk

4. utólagosan racionalizálható

 pedagpedagóógiailag tehetsgiailag tehetsééges szemges szeméély, lly, láátens tens 
koncepcikoncepcióója,ja,

 ááltalltaláában nagyon sikeres, de egy konkrban nagyon sikeres, de egy konkréét t 
szemszeméélyhez klyhez kööttöött,tt,

 nem akarja, vagy nem tudja verbaliznem akarja, vagy nem tudja verbalizáálni a lni a 
koncepcikoncepcióót.t.



HagyomHagyomáányostnyostóól eltl eltéérrőő iskoliskoláákk

5. „Hétköznapi elméletekre épülő”

 gyakorlati gyakorlati éérzrzéékkel rendelkezkkel rendelkezőő kollkollééga ga 
vvááltoztatltoztatáása,sa,

 nincs hozznincs hozzáá tudomtudomáányos elmnyos elmééleti hleti hááttttéér,r,
 gyakori a prgyakori a próóba ba ––szerencse, a divatot szerencse, a divatot 

kköövetvetőő, vagy preszt, vagy presztíízs alapon bevezetett zs alapon bevezetett 
úújdonsjdonsáág,g,

 sokszor eredmsokszor eredméénytelen.nytelen.



Az alternatív iskolák eltérnek
1. Külső környezetükben

(eszt(esztéétika, felhaszntika, felhasznáált anyagok, osztlt anyagok, osztáálytermi tlytermi téér r 
elrendezelrendezééss))



2. A tananyag elrendez2. A tananyag elrendezéésséébenben
((úúj tantj tantáárgyak, mrgyak, műűveltsveltséégtgtöömbmböök, projektorientk, projektorientáált oktatlt oktatáás)s)



3. Széles tevékenységrendszer 
kínálatában



4. Az oktat4. Az oktatáási idsi időő tagoltagoláássáábanban
(45(45’’, rugalmas id, rugalmas időőbeosztbeosztáás, epochs, epocháális oktatlis oktatááss))

HETITERV:HETITERV:
 gygyüülekezlekezéés, beszs, beszéélgetlgetőő kköör, intenzr, intenzíív tanulv tanuláás, s, 

szabad sszabad sááv, ismv, isméétltlőő ssááv, speciv, speciáális foglalkozlis foglalkozáásoksok

szszáám. tech,m. tech,
öönismeret nismeret 
fejlesztfejlesztééss

angol, angol, 
nnéémetmet

sakk,sakk,
fazekasfazekas

angol, angol, 
nnéémetmet
origamiorigami

ttááncnc

SpeciSpeciáális klis kéészsszséégfejlesztgfejlesztőő foglalkozfoglalkozáásoksok

humhumáán blokkn blokkrereáál blokkl blokkhumhumáán n 
blokkblokkrereáál blokkl blokkhumhumáán blokkn blokk

ppééntekntekcscsüüttöörtrtöökkszerdaszerdakeddkeddhhéétftfőő



5. Az alkalmazott tanul5. Az alkalmazott tanuláásszervezsszervezéési si 
mmóódokbandokban

(front(frontáális, csoport, plis, csoport, pááros, egyros, egyééni munka)ni munka)



6. Értékelésben
(nincs oszt(nincs osztáályzlyzáás, szems, szeméélyre szlyre szóóllóó szszööveges veges 

éértrtéékelkeléés, vizsgs, vizsgáák)k)



7. Motiv7. Motiváácicióóban, motivban, motiváálláásbansban
(bels(belsőő szszüükskséégletek kielgletek kielééggííttéésséére alapozott)re alapozott)



8. Tanárszerep megváltozásában
(a tan(a tanáár segr segííttőő, facilit, facilitáátor, htor, hááttttéérbrbőől irl iráánynyííttóó))



 Az oktatAz oktatáás tartalms tartalmáában ban 
((„„szabad tantervszabad tanterv””))

 TanulTanulóócsoportok kialakcsoportok kialakííttáássáábanban
((éérdeklrdeklőőddéés szerint, ts szerint, tööbb korcsoport bb korcsoport 
egyegyüütt, ntt, níívvóócsoportban)csoportban)

 Alkalmazott mAlkalmazott móódszerekbendszerekben
(kooperat(kooperatíív mv móódszerek, vita, projekt)dszerek, vita, projekt)

 Iskolai kommunikIskolai kommunikáácicióóbanban
(k(kéétirtiráánynyúú, partneri,, partneri,
kköölcslcsöönnöös Ds D--D, TD, T--D, TD, T--SZ)SZ)



KKööszszöönnööm a megtisztelm a megtisztelőő figyelmet!figyelmet!


