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reformpeda g6glt az,,f j iskola"-mozgalom keret6-
ben sz6zadfordul6 idej6n kialakult pedag6giai irinyza-
tok dsszefoglal6 elnevez6se. Az oktati{st 6s nevel6st f ejlci-
d6sl6lektani alapon igyekeznek tov6bbfejleszteni 6s ha-
t6konyabb6 tcnni. A mozgalom kcizpontja Eur6p6ban
Genf Elm6letir6i k<iziil kiemelkedik: Edouard Clapard-
de, John Dewey, Ovide Decroly, Maria Montessori,
Adolphe Ferridre. Kialakulilsa szoros 6sszefiigg6sben
van a mflt szizad fel6ben v6gbement lendiiletes term6-
szettudom6nyos-technikai fejlcid6ssel, valamint a hala-
d6 polgrirs6g t6rsadalmi torekv6seivel. A t6rsadalmi ig6-
nyek6saz isk. gyakorlatkozotti szakad6kot areformerek
fgy kivdnjfk felsz6molni, hogy az isk. oktatdst 6s neve-
l6st a kibontakoz-6 6s kiilon tudom6nyig6 izomosod6
fejkid6sl6lektanra 6pitik, az ut6bbinak mintegy polgiir-
jogot szereznek a pedag6gi6ban. A reformerek a hagyo-
m6nyos herbarti isk. oktatiisi 6s nevel6si szellem6t gy6-
keresen meg akarj6kv6ltoztatni. Programjuk a k6vetke-
zcikben foglalhat6dssze. A hagyominyos isk. nevelcije hi-
bdsan j6r el, amikor a gyermeket kicsinyitett felndttk6nt
kezeli, akit min6l gyorsabban kell a felncittek szintj6re el-
juttatni. A reformerek a gyermeket auton6m l6nynek te-
kintik, aki rendelkezik azokkal a k6pess6gekkel, amelyek
saj6t feladatai megold6s6hoz sziiks6gesck. A hagyom6-
nyos nevel6s - mondi6k az fij nevel6s hirdetcii - a gyer-
mek iskol6skor6t csakis mint a felnritt 6letre val6 elcik6-
viilctet fogla fel, s igyekszik a gyermeket minden olyan
ismercttel elliitni, amelyrcil fel t6telei, hogy felnrivekedve
majd sziiks6ge lesz 16. Minthogy ezek sokszor nem felel-
nck mcg a gyermek fejletts6gi szintj6nek, nem csod6lha-
to. hog_l'a nevclci k6nytclcn mesterk6lt elj6rdsokat alkal-
mazni (az crdeklcid6s mesters6ges felkelt6se, jutalmaz6s.
biintctcs, tckint6lyi elv 6rv6nyesit6se stb.) s ezek segits6-
gcr cl tcrekenysegre dsztdnozni a tanul6t. A reformerek
az isk.6letct rigy akarj6k megszervezni, hogy ott a gyer-
mek a maga 6lct6t 6lje, s azegyes 6letkorokdominfns lel-
ki tunkciirinak begyakorli{sa riltal v6lj6k fcjlettebb6 6s
egr bcn alkalmass6 a k6scibbi 6letfeladatok elldtilsrira. A
gr'crmek tcrmr3szctes erciire 6hajtanak 6piteni. Kiemelik
a gr.ermck spon t6n kutat6sv6gy6t, tud6sszom j6t. A m6d-
szerektrcn tart6zkodni akarnak minden mesterk6lts6g-
t<il. Vddolj6k a hagyom6nyos isk.-t, hogy mindig csak a
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nevel6si c6lokkal, feladatokkal 6s tantervi probl6miikkal
foglalkozik, csakis a tirsadalmi, valamint a tant6rgyi 6s
logikai drdekekre van tekintettel,6s kdzben megfeledke-
zik a gyermekr<il. A alapvetci szempontvdltozilst, koper-
nikuszi fordulatot siirget. A nevel6s c6lj6nak, a pevelci-
nek, valamint a m6dszereknek a gyermekhez kell igazod-
niuk - hangsflyozz6k a reformerek, n6melykor sz6lscj-
s6ges, m6skor m6rt6ktart6bb formi{ban. Ez6rt a pedag6-
gusk6pz6sben is nagy gondot kell forditani az ifjf neve-
l6k alapos pszichol6giai oktat6s6ra. Mivel a hagyom6-
nyos nevel6st csakis a t6rgyi, a normativszempontokfog-
lalkoztatj6k, nyilv6nval6, hogy az oktatds 6s nevel6s fel-
adatait 6s m6dszereit nem k6pes a gyermek 6letkori saj6-
toss6gainak megfelelcien felbontani, azzal szoros 6ssz-
hangba hozni,6s ez6rta m6dszerekre vonatkoz6an nem
is adhat a nevelcinek megfelelci ritbaigazit6st. Az fij isk.-k
szerv ez6i viszont c6lul tiizik ki, hogy kid olgozzilk az 6let-
kori saj6toss6goknak megfelelS nevel6si 6s oktatisi m6d-
szereket, s ezzel differenci6ltabb eljilr6sokat vezethekbe
6s egyirttal azok hat6sfok6t is novelik. A hagyom6nyos
isk. tanit6ja csakis tanul6tomegekben gondolkodik. Fi-
gyelmen kiviil hagyja, hogy oszt6lya tanul6szem6lyis6-
gekb<il 6ll, akik elt6rci hajlammal, 6rdeklcjd6ssel, intelli-
genci6val 6s fejlcid6si temp6val rendelkeznek. Az rlj ne-
vel6s figyelmbe akarja venni a tanul6k egy6ni sajiitoss6-
gait. A korabeli isk. a gyermeket receptiv l6nyk6nt keze-
li, aki a tanit6 iil tal k6szen adot t ismereteket csup in i,:rv e-
szi. E pedag6girlban a kiviilrcil kapott hatds elfogad6sa
jiitssza a f6szerepet. A n<ivend6k ismereteinek z6m6t ta-
nit6j6nak elciadisa ritj6n, teh6t kozvetett fton szerzi.ltl
a tanul6 az aktiv f6l - mondjilk. A a gyermek aktivit6-
s6ra 6pit. K6pess6geit beliilrril kifel6 haladva kiviinja fej-
leszteni. Sokra 6rt6keli a gyermek cselekvdk6szs6g6t,
iin6ll6 ta pasz talatszer z6s6,t, megf igyel 6s6 t, k is6rl c t ez6-
s6t, a felkutatott t6nyekbcil a kovetkeztet6sek min6l<in6l-
l6bb levonris6t. Konyvtudi{s helyet t tcibbre 6rt6keli a k<iz-
vetlen fton szerzett, az egylni munkabefektetes iltjdn
nyert ismeretet. A novendeket alkot6 munk6ra akarja
nevelni. A r6gi isk. - hangsitlyozzirk areformerek - ma-
ximrilis t6rgyi tudiisra torekszik, de kozben tapasztalnia
kell, hogy annak minim6lis ak6pzo ereje. Az 6j nevel6s
hivei megel6gszenek az ismeretek szolidabb krjr6vel, vi-
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szont att6l maxim6lis klpziserlt virnak. Egyoldalirsig

mutatkozik abban is, hogy a r6gi isk. nem k6pzi a tanu-

l6t el6g harmonikusan, ink6bb csak az intellektus6t isko-

l6zza. Azfjmozgalom viszont a sokoldalfi fejleszt6s elv6t
k6pviseli. Az 6rtelem mellett fontosnak tartja a gyermek

tebCtyviUganak, akarat6nak a nevel6s6t, testi erej6nek
fokoz6sit, manu6lis iigyesit6s6t. A fizikai munkiit is fel-

karolja. A r6gi isk.-t m6g az 6rtelmi nevel6sen beltil is

egyoldal6sdg jellemzi, mert ink6bb csak az eml6kezetet
fejleszti,,,eml6kezetgimnasztik6t" folytat, a tud6s-

anyag n6vel6s6re torekszik, eg6sz 4unk6ja a ,,vizsgapra-
xisra" van be6llitva,6s a verbalizmus m6g mindiS mene-

deket tal6l a falai kozirtt. Az fij isk.-k viszont az 6rtelmi
k6pess6geket sz6leskoriien kiv6njr4k fejleszteni. Ideiiljuk
az olyan di6k, aki bdr kevesebb tud6sanyaggal rendelke-
zik, ismereteit azonban fj helyzetekben is konnycd6n fel

tudja haszn6lni 6s iinmiivelcid6src k6pes. A hagyom6-
nyos isk. a tekint6lyi mordlt kdpviseli. A gyermek a fel-

n6ttektrjl kapja cselekv6s6nek norm6it. Ez csup6n okta-

tott mor6l, heteron6m, kiilscidleges - hangzik a refor-

merek vidja. Az ilyen m6don k<izolt 6s 6tvett erkrilcsi el-
vek nem hatnak m6lyre, nem krlpesek az egy6n 6let6t tar-
t6san ir6nyitani. Az irj isk.-k ezzel szemben 6t6lt erkiil-
csis6gre tiirekszenek. Ez6rt felkaroljfk a tanul6i iinkor-
mdnyzatot, amelytcil azt v6rj6k, hogy a tanulokban az

egyenlcis6g, igazsdgossi{g, szolidarit6s, m6ltiinyosshg stb.

voniisait kibontatkoztatja, 6s erkdlcsis6giik az egyiitt6l6s
val6s6g6b6l, saj6t t6rsadalmi tapasztalataikb6l nci ki. -

Azegyes illlamokban kialakult ij isk.-k a fenti torekv6se-
ket elt6rrj dtvtjzetben mutatj6k. Ezek az int6zm6nyek
mis-mis tfrsadalmi felt6telek kozott jonnek l6tre' elt6-
ro az a hagyom6nyos pedag6giai gyakorlat is, amelynek
megreformil6s6ra v6llalkoznak, valamint azok a filoz6-
fiai, l6lektani dramlatok is, amelyek redjuk befoly6st
gyakorolnak. Az 6j isk.-k szewezoi kisebb-nagyobb sza-
6ads6got 6lveznek, nemritk6n mint mag6nisk.-k miikdd-

nek, s ez lehetcis6get nyirjt arra, hogy saj6t 6letfelfog6suk
az isk. nevel6si c6ljaiban is kifejez6sre jusson. Az egyes
(rj isk.-k programja teh6t a kijzosvon6sai mellett el nem
hanyagolhat6 elt6r6seket is mutat. - Nem k6ts6gcs'
hogy a helyesen mutat 16 az isk. oktat6st 6s nevel6st a
sz6zadfordul6 idej6n jellemzci sz6mos f ogyat6koss6gra.
Ilyenek pl. a tekint6lyelvii nevel6s, a materi6lis k6pzes

egyeduralma, az egyoldalfi intellektualizmus, a herbarti
pedag6gia formalizmusa, a tanul6k csek6ly aktivit6sa
stb. Ug,vanakkor jellemzci, hogy a felismert egyoldalfs6-
got egy m6sik, de ellenkezcielcijelii egyoldafsdgv6ltja fel.
igy keriil a tekint6lyelvii mor6l hely6re a gyermek auto-
n6m etik6ja, a materidlis k6pz6ssel szemben a formdlis
k6pz6skap dominrins szerepet, a tant6rgyi-logikai 6rde-
kck hely6re a l6lcktaniak keriilnek stb.

ruMM�CSONYSaNnOntdi

A reformpedagdgia €s a drdmapedagdgia

1954-ben jelent meg Londonban Peter Slade immir
klasszikusnak sz6mit6 dr6mapedag6gia konlre a Child
Drama. Ebben a miiben,6vtizedes iskolai 6s iskol6n kivii-
li tapasztalatait feldolgozva azt I'ogalma zta mega szerz6,
hogy a dramatiz6l6 j6t6k, m6s sz6val az improvizdci6ra
6piilci szerep j6t6k a gyermck term6szetes onkifejczcid6-
se, s a nevelonek az, a dolga, hogy biztositsa az ilym6don
form6l6d6 cselekvci megnyilr'intrl6st.,,Nagyon sokan
k6rdik, mi a gycrmekdriima c6lja? Legrrividebben taliin
igy fogalmazhat6 meg a fclelet: a boldog 6s kiegyensulyo-
zott szem6lyis6g." Slade fogalmaz igy Gyermekdrfma
cimii kdnyv6ben. O a gycrmckek 6ltal l6trehozott impro-
v izativ szerepj 6 t6kot 6ppirgy miiv6szetnek tck in tette
mint a gyermekrajzot 6s gyermekfestm6nyt, amennyi-
ben az a szimb6lumteremt6sbcn rcalizil6dik. Hangsir-
lyozza aritmus, a t6rl'orma 6s a mozgds szerep6t. Fontos-
s68ot tulajdonit a mctakommunik6ci6s megnyilvdnulf-
soknak, a kreativit6st fejleszt6 f ant6'z.iaj6t6koknak. A
fejlcid6sl6lektan felismer6sei alapjrin rneghatirozza,
mely 6letkorban milyen jellegri jit6kokfelelnek mcg leg-
jobban a gyereknek 6s mikor, milyen koriilmdnyek kri-
ziitt keriilhetnek kiizons6g e16. Slade nevel6scentrikus
dri{mapedag6gi6ja rendkiviili gyorsasaggal clterjedt a

viligban. Q\,lost csak jelezziik, hogy Slade mellett 6s utdn
miis jelentos ir6n1'zatteremtti pedag6gusok is miikodni
kezdtek Angli6ban. Dorothy Heathcote, aki a nevel6st
szervesen kapcsolja az oktatishoz, fiktiv dr6mai helyze-
tck, szerepek kialakit6s6val 6s azzal a lehetcis6ggel' hogy
a tandr is szcrepet v6llal, vagy Gevin Bolton, aki a drfma
szimboliz6l6 funkci6j6 t hangsrilyozza, m6gped ig az esz-
t6tikai form6l6s 6rdek6ben. Slade16l kritikusai ugyan azt
dllapitottdk meg, hogy a gyermekrcil vallott felfog6s Ro-
usseau m6djdnnaiv, amival6szinrileg igaz is,dc m6gisez-
zel egyiitt form6lta ki j6t6kra alapoz6 reformpedag6giai
m6dszer6t. Fontos azt is lcgszogezniink, hogy nem a sem-
mibcjl alkott6k mcg az angol pedag6gusok a gyermekdr6-
m6t. A reformpedag6gia kiilonbozci irinyzataimir asz6-
zadfordul6t6l kezdve jclcn vannak a polg6ri t6rsada-
lmakban, s mindnek aza torckv6se, hogy az fj t6rsadalmi
ig6nyekhez igrizitsek az iskolai nevelcj-oktat6 tev6keny-
s6get. Az amerikai Dewey kis6rle ti iskol6j6ban a polg6li
t6rsadalom tijk6letes modellj6t akarja rnegalkotni. Azt
kell tanitani, - iria - aminek a gyerck haszniit l6tja.
M6gpedig cselekedtet6s 6ltal, kell tanitani' projckt m6d-
szerrel. A csclekv6s iskol6j6ban nem lehet nem fig,velcm -

mel lenni az individuumra, a gyermck szem6lyis6g6re.


