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Intelligencia és szív 
 

A tanulmány célja, hogy bemutassa a kimagasló olasz pedagógusnő, Giuseppina Pizzigoni 
iskolamegújító elképzeléseit. Pizzigoni a múlt század elején Milánó városában hozta létre 
reformiskoláját, a La Rinnovatát. Különleges helyet teremtett, ahol nem csak az intelligenci-
ával törődtek, de az érzésekkel és az akarattal is, a tanulás pedig a való élet grandiózus és 
lebilincselő szimulációja volt. 
 

Giuseppina Pizzigoni nem akart pedagógus lenni. Ő a színház világáról 
álmodott. Amikor 1889-ben a Milánói Önkormányzat alkalmazásába került, 
úgy érezte, ennél nagyobb csapás nem is érhette volna. Büntetésként élte meg, 
ami ellen nem volt ereje és bátorsága tiltakozni, hiszen szülei ünnepelték, hogy 
leányuk tanítónő lett. Pályája a nehéz indulást követően érdekes fordulatot vett: 
figyelemreméltó iskolakísérlet megálmodója, majd megteremtője lett. Az ő ne-
véhez fűződik a La Rinnovata, azaz a Megújított Iskola, amely 1911-ben Milánó-
ban nyitotta meg kapuit.  

Giuseppina Pizzigoni elutasította korának iskoláit. Tapasztalatai szerint a 
hagyományos iskola csak az intelligenciával törődött, és nem az érzésekkel és 
az akarattal. Hiányzott belőle a világra nyitottság, a kíváncsiság, a kísérletező 
szellem, nyomait sem mutatta békének és derűnek. Meghatározó elemként a 
száraz lexikalizálás volt jelen, figyelmen kívül maradtak az egyéni különbségek, 
a művészi hajlamok. Hosszú utat tett meg Pizzigoni az iskola létrehozásáig. 
Furcsamód a csalódottság, az elégedetlenség érzése afelett, hogy egy nem áhí-
tott munkát kell végeznie, vitték őt forradalmi újítások felé. Személyes élményei 
ébresztették rá arra, hogy az akkoriban hagyományos tanítási módszerek nem 
kielégítők, a csak verbális és kategorikus közlés eredménytelen. Úgy vélte, hogy 
az iskolában megcsontosodott didaktikai módszerek, a dogmatizmusra és a ver-
balizmusra épülő tudásátadás nem lehet eredményes. Nagy hibának tartotta, hogy 
az iskola nem teszi lehetővé a diákok számára az önkifejezést, és nem adja meg a 
számukra a legfontosabbat, a tanulás örömét sem (Burza 1999; Pizzigoni 1950).  

Nem a korszakban jól bevált ortodox módszerekkel kezdett tanítani. El-
vetette a tekintélyelvűséget, az éneket, a táncot beemelte a tanításba. Közzéa-
dott egy ábécéskönyvet, megerősítést kapott a minisztériumtól is, de mindez 
nem volt elég ennek a különlegesen aktív hölgynek. Ő merész álmot dédelge-
tett: meg akarta változtatni az olasz iskolát. Nem csoda, ha az iskolájának igaz-
gatónője azt mondta róla, hogy Giuseppina „intelligens tanítónő, de nagyon 
furcsa”. Giuseppina Pizzigoni legszembetűnőbb tulajdonságai közé tartozott a 
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tenni akarás, és az a képesség, hogy az akadályok nem szegték kedvét, erőt me-
rített belőlük. Egyet biztosan tudott: a „régi módszerekkel” nem tud eredmé-
nyesen működni az iskola. Fél Európát beutazta, hogy tanulmányozza és közel-
ről is láthassa a pedagógiai aktivizmus valóságát, a forradalmian új tanítási mód-
szereket, melyek valósággal elvarázsolták őt (Mészáros−Németh−Pukánszky 
2004). Németországi és svájci nevelési intézményeket keresett fel, visszaemlé-
kezéseket gyűjtött, programokat, iskolai tanterveket szerzett.  A didaktikai em-
lékek felkutatása majd elemzése közben végig az vezérelte, hogy megváltoztas-
sa az iskoláról való gondolkodásmódot és az iskolát.  

A pedagógiai aktivizmus sokszínű valóságának megtapasztalása ösztönző 
erőt adtak számára az újításokhoz (Burza 1999). De ő nem „másolni” akart, 
hanem „teljesen olasz” megoldásban gondolkodott. Ebben a szellemben került 
kidolgozásra pedagógiai módszertana. Ezt követően fáradhatatlanul azon dol-
gozott, hogy gondolatban körvonalazott elképzeléseit életre kelthesse. Támoga-
tókat keresett, tudós elméket próbált maga mellé állítani, és egyszerű embereket, 
akiket érdekeltek a filantróp törekvések, a gyermeknevelés kérdésköre, hogy 
módszere kipróbálást nyerhessen.   

Szilárd hite, meggyőződése, állhatatossága segítették Pizzigonit egyedi is-
kolájának  megteremtésében. 1911-ben a Milánói Önkormányzat támogatásával 
a La Ghisolfa  negyedben két első osztállyal megszületett az iskola, amely ere-
detileg a „Tapasztalati módszer alapján működő Megújított Iskola” nevet vi-
selte. Olaszországban elsőként alkalmazta a vegyes osztályok és az egész napos 
iskolák rendszerét. Luigi Credaro minisztériuma hagyta jóvá az iskola program-
ját. Kikötötték, hogy legalább 1917-ig működnie kell, hogy legyen idő kifuttat-
ni, sikerre vinni a programot. Indulásként hatvannégy diák tanulhatott a La 
Rinnovatában. Az egyik osztályt Giuseppina Pizzigoni tanította, a másikat kollé-
ganője és segítőtársa, Maria Levi. A következő években ugrásszerűen megnőtt a 
diáklétszám ésmind az elméleti pedagógia művelői körében, mind a gyakorló 
pedagógusok között Itália-szerte megnőtt az érdeklődés módszerei iránt 
(Scarzella Mazzocchi 1998). 

Az iskola névhasználata módosult az idők során, Megújított Iskola névre 
egyszerűsödött. A „tapasztalati, kísérleti módszerre” utalás bizonyíték arra, hogy 
ez jelentette a módszer magját. Pizzigoni a Galilei-féle kísérletező módszert akar-
ta bevezetni a tanításba, amire olasz kulturális örökségként tekintett. Innen vette 
át, hogy a „törvények tényeken alapulnak”. Arra törekedett, hogy elvont fogal-
mak, üres absztrakció helyett megfigyeléseken, felismert tényekből építkezzen a 
gyermekek tudása. Rousseau-i örökségként tisztelte a gyermek természetes fej-
lődési folyamatát. Gyakorlattá tette, hogy a tényleges tanítás ne az első osztály-
ban kezdődjön, hanem egy esztendővel később, mondván, érettebben nagyobb 
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sikerrel sajátíthatja el a kisgyermek az írást, az olvasást és a gyakorlati ismerete-
ket, mint például a varrást. Az első, iskolában töltött évet tehát előkészítő év-
nek szánta, amikor a gyermekek sok mindent megtanulnak a környezetükről. 
Pizzigoni azt a fajta aktivitást értékelte, amelynek során személyes tapasztalatok 
alapján a „valóságot” keresik a gyermekek, és maguk tárják fel az összefüggése-
ket (Pizzigoni 1950). 

A pizzigoniánus gondolatrendszer legidealistább eleme annak teoretizálá-
sa, hogy a személyiségfejlesztésben kiemelt szereppel bír az esztétikai és a vallá-
sos nevelés. Pizzigoni számára elsőrendű fontosságú volt a művészeti és a zenei 
nevelés. Jellegzetesen pizzigoniánus a „duális nevelés” gyakorlata is. Meggyőző-
déssel állította, hogy a művészeti, a testi nevelést, az idegen nyelv tanítását nem 
osztálytanítókra kell bízni, hanem az adott terület szakembereire, akik azonban 
szorosan együttműködnek az osztályfőnökkel, a „patrónussal”. A patrónus ve-
zette be a gyermekeket az anyanyelv szépségébe és a matematika rejtelmeibe. 
Pedagógiai felelősséget viselt az osztályért, a gyermekek állandóan érezték je-
lenlétét akkor is, ha „specialistákhoz”, szaktanárokhoz  mentek. Ez a nevelés 
folyamatosságát biztosította, a szükséges figyelmet a harmonikus fejlődésük-
höz. A szakrendszerű tanítás pedig a minőség záloga volt.  

A tapasztalati módszer bevezetéséhez és alkalmazásához sajátos környe-
zeti és építészeti kialakításokra volt szükség. Az iskola kezdetben két szobából, 
mosókonyhából, mellékhelyiségből és egy széles folyosóból állt. Az önkormány-
zattól felszereléseket, táblákat, padokat, szekrényeket kaptak. A terület mezőgaz-
dasági munka végzésére is alkalmas volt, méhészet és baromfiudvar kapott benne 
helyet, a játék- és sportlehetőség is biztosítva volt. 1927-ben az iskola új épületet 
kapott. Az építészeti kialakítás Pizzigoni elképzeléseit követte. A gondosan ki-
alakított környezet (ügyelve a többcélú megfelelésnek: higiénia, esztétikum, 
használhatóság, tágas terek, fényáradat stb.) a tanulási folyamat pizzigoniánus 
értelmezésében kulcselemek voltak. Az osztályok a földszinten nyertek elhelye-
zést, melyekhez külön gardrób is tartozott. Speciális nyílászárókat építettek be, 
ablakként és ajtóként is funkcionáltak, hogy a gyermekek ezen keresztül gyor-
san ki tudjanak jutni a kertbe. Pizzigoni olyan iskolát akart és valósított meg, 
ahol rengeteg tanórát tartanak a szabadban. Általában csak akkor voltak a gyer-
mekek az osztályteremben, ha az időjárás nem engedte, hogy odakint legyenek. 
A kertet is úgy alakították ki, hogy a gyermekeknek megfigyelésekre, tanulásra 
biztosítson lehetőséget. A La Rinnovata kertjében a legkülönfélébb fák voltak, a 
növényzet ezerszínűségével találkozhattak a gyermekek.  A virágágyások ge-
ometriai formákat követtek, hogy a kicsik „nagyban” is láthassák a formákat. A 
kertben megcsodálhatták az állatvilág szépségét. Volt itt üvegház és kis parcellák, 
ahol a gyermekek a földműveléssel ismerkedtek. Az iskola kiegészítéseként egy 
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további épület agrárrészlegként funkcionált. A testmozgásra is gondoltak.  Uszo-
da, futballpálya és kosárlabdapálya várta a kicsiket. Ez a környezet sokkal több, 
mint a szokványos iskolai környezet.  

Pizzigoni szerint az iskolának tapasztalati úton kell közvetítenie az isme-
reteket, emellett fontos szociális tapasztalatokat kell átadnia. Az „iskolai tér” sa-
játos értelmezést nyert: ha arra volt szükség, asztalosműhelyként, pékségként, 
mezőként stb. szolgálta a tanítást. Környezete pedig segített megérteni, mit je-
lent az alföld, a hegy, a folyó, a völgy, a híd fogalma, az élet sokszínűsége. 
Pizzigoni azt akarta, hogy iskolájában a gyermekek közvetlenül figyeljék meg a 
világot, és ne csupán „steril” ismereteik legyenek róla, melyek kizárólag köny-
vekből származnak (Pizzigoni 1950).  

A La Rinnovata az első iskola volt Olaszországban, amely egésznapos 
rendszerrel működött. Bevezetésére Pizzigonit az a felismerés ösztönözte, hogy 
majdnem minden iskola szükségét érezte, hogy tanítás utáni foglalkozásokat 
szervezzen (Capovilla−Stamerra 2001). Pizzogoni határozottan állította, hogy 
az egésznapos iskola rendszere a gyermek érdekét szolgálja. Délelőtt két óra pi-
henést biztosított a gyermekeknek, akik ezalatt sokféle játékkal játszhattak. 
Délután pedig lehetőség nyílt arra, hogy a kertben dolgozzanak, zenét tanulja-
nak, tornázzanak, vagy éppen sétáljanak az árnyas fák alatt. Lényeges, hogy ott-
honra már nem maradtak feladatok, így amikor a kicsik hazamentek, az ő mun-
kanapjuk ténylegesen is véget ért. Az iskolában a gyermek a „szabadban” élt. 
Hosszú szüneteik voltak, amikor rengeteg féle játékkal játszhattak, sok séta, 
úszás tették érdekessé a pillanatokat (Guzzo 2003).  

Giuseppina Pizzigoni módszere a gyermekek közvetlen, élő részvételére 
épített. Verbalizmus és dogmatizmus nem volt jelen. A közvetlen tapasztalat-
nak és az interaktív tanulási folyamatnak köszönhetően megvalósította egy vi-
lágra nyitott, kísérletező, tapasztalati iskolát. Pizzigoninál a gyermek állt a taní-
tás középpontjában. Iskolájában a tanárok facilitátorok, akik nem csupán nor-
mákat, ismereteket adnak át, de mindenekelőtt ösztönzik a diákokat. A megér-
tés, tanulás alapja itt a megfigyelés, hipotézisalkotás, kutatás, próba. Pizzigoni a 
felfedezéses tanulás megszállottja volt, elképzelése szerint a megoldást a diák-
nak kell felfedeznie, tanári irányítás mellett. A Rinnovatában a tejről például úgy 
tanultak, hogy megnéztek egy istállót, a kenyérről, hogy tanulmányozták a mag-
vakat, a történelmet múzeumok, a földrajzot utazások hozták közelebb. A 
megértés forrása a tapasztalat, az aktív közreműködés volt.  

Pizzigoni az iskolába a természetességet, az egyszerűséget, a széleskörű ér-
zékenységet és fogékonyságot vitte be. Nála fontos a játék mint tapasztalat, egy-
ben sajátos megismerési és kommunikációs forma. Arra törekedett, hogy iskolája 
a béke és derű otthona legyen, hiszen a „lecsendesített, megbékített” környezet jó 
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hatású a kreatív szféra kitágítására. Giuseppina Pizzigoni iskolájában a gyerme-
kek iránti tisztelet és szeretet otthon volt. Sikerült egy különleges helyet terem-
tenie, ahol nem csak az intelligenciával törődnek, de az érzésekkel és az akarat-
tal is. Munkájának köszönhetően Itália-szerte pizzigoniánus iskolák nyíltak. 
Giuseppina Pizzigoni közzéadta óraterveit, konferencia-előadásait, a munkájá-
ról szóló kritikákat, gyűjtötte a módszere alkalmazásával kapcsolatos cikkeket, 
írásokat. Az elemi iskolai tanárok számára elkészítette a Pizzigoni-módszer ké-
zikönyvét (Pizzigoni 1950). Módszere túljutott Itálián, azoknak a tanároknak is 
köszönhetően, akik látogatták kurzusait és olvasták írásait.  

Pizzigoni iskolája nem „zárt hely” volt: „nyitott”, a világ maga jelentette 
az iskolát. Olyan hely, ahová a gyermekek szívesen jöttek, mert ami ott történt, 
inkább játék volt, semmint tanulás. A tanulás a való élet grandiózus és lebilin-
cselő szimulációjaként valósult meg. 
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