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LANGERNÉ BUCHWALD JUDIT, MUITY GYÖRGY 

Reformpedagógia és/vagy alternatív pedagógia  

a felnőttképzésben 

A felnőttképzés kezdeteinél többen a képzést sajátosságaiból eredően sorolták 

egyfajta reform- vagy alternativitás körébe. Mindebben – máig – van valami a 

mindenkor fennálló egységesítő pedagógiákkal szembeni kritikai magatartás 

kifejezésével. Az idő azonban időnkét újraírja a kérdést: a reformpedagógia és 

az alternatív pedagógia, a reform- és az alternatív iskola fogalmak a neveléstu-

dományi szakirodalomban gyakran nem eltérő jelentéstartalommal, hanem egy-

más szinonimájaként fordulnak elő. A reformpedagógiai vagy alternatív program 

szerint működő iskolákat pedig gyakran a hagyományos, nem alternatív iskola 

ellenpólusaiként, konkurenseiként tartják számon. Hazánkban kiterjedt az alter-

natív pedagógia (vö. pl. http://alternativiskola.lap.hu/) de a fogalmi rendszer 

változásának folyamatos követése egyik feltétele az eredményes tartalom és 

módszer alkalmazásának. 

A hagyományos pedagógia – hagyományos iskola és az alternativitás 

A hagyományos pedagógia és iskola kevéssé azonosíthatóak az iskolában alkal-

mazott nevelési programok alapján, hiszen nem létezik egy, központilag megha-

tározott program, amelyet egyértelműen hagyományosnak lehetne nevezni. Azo-

nosítható azonban egy az adott korban, helyen, és társadalomban megszokottnak 

nevezhető, elfogadott és tömegesen létező pedagógiai felfogással és iskolarend-

szer intézményeivel (BREZSNYÁNSZKY 2004) jellemző rendszer. Nagy Péter 

Tibor Az alternativitás formái a magyar oktatástörténetben című tanulmánya 

szerint a hagyományos pedagógia az oktatásügy „fő áramaként értelmezhető, 

amikor az iskolák többségét valamilyen közös jegy jellemzi”  (NAGY 2004) A 

közös tényezőket foglalták össze Németh András és Ehrenhard Skiera Reform-

pedagógia és az iskola reformja című könyvükben. Eszerint a hagyományos 

pedagógiai felfogást és iskolát jellemzi a tanárcentrikusság; a frontális oktatás 

dominanciája, az ennek megfelelő tantermi elrendezés; az életkor tekintetében 

homogén osztályok; az osztály minden tagjára vonatkozó, közel azonos teljesít-

ményszint, az osztályismétlés alkalmazása, ha a tanuló nem éri el az előírt szin-

tet. A tanári előadás, magyarázat dominanciája a tanórán; a tananyag repetitív 

számonkérése; az osztályzással történő értékelés; a tankönyv használata, mint a 

tananyag elsajátításának egyik legfontosabb eszköze; a tantárgy és tanóra  rend-

szer; és a büntetés-jutalmazás pedagógiájának alkalmazása (NÉMETH-SKIERA 

1999: 11-12.). 
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Reform- és alternatív pedagógia a pedagógiai lexikonokban 

Az 1936-ban megjelent Pedagógiai Lexikon II. részében, amelyet csehszlo-

vákiai, magyar és más külföldi pedagógusok közreműködésével szerkesztett 

Fináczy Ernő, Kornis Gyula és Kemény Ferenc (Révai Testvérek Irodalmi Inté-

zet R.T. Budapest, 1936), a reformpedagógia nem, de a reformiskolák szerepel-

nek. Ezek közül a tágabb értelemben vett meghatározás felel meg a mai reform-

pedagógia fogalmának: „reformiskolák tágabb értelemben olyan tan- és nevelő-

intézetek, amelyeknek szervezete, tantervei vagy módszerei eltérnek a hivatalos 

normáktól. Céljuk, hogy új eszméket és gondolatokat állítsanak bizonyos peda-

gógiai feladatok szolgálatába. (Lásd Erdei iskolák, Új iskola, 

Landerziehungsheim.)” A reformiskolákon olyan középiskolákat értettek abban 

a korszakban, amelyekben a különböző iskolafajták közös vagy egységes latin-

mentes tagozatra épültek. (PEDAGÓGIAI LEXIKON 1936:582) Az alternatív peda-

gógia, illetve alternatív iskola fogalma még nem található, ezt a kifejezést a II. 

világháború utáni években kialakult iskolákra vonatkoztatják. . 

Az 1976-os Pedagógiai Lexikon III. kötetében (főszerkesztő Nagy Sándor, 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976) reformpedagógián „az új iskola-mozgalom 

keretében a századforduló idején kialakult irányzatok összefoglaló elnevezését”  

értik, amelyek „az oktatást és a nevelést fejlődés-lélektani alapon igyekeznek 

továbbfejleszteni és hatékonyabbá tenni” és „a reformerek (Claparéde, Dewey, 

Decroly, Montessori, Ferriére) a hagyományos herbarti isk[ola] oktatási és ne-

velési szellemét gyökeresen meg akarják változtatni.” , ami már megegyezik a ma 

is használatos meghatározással. (PEDAGÓGIAI LEXIKON 1976:35) Az alternatív 

pedagógia, illetve alternatív iskola itt sem nem található a lexikonban. Ennek 

oka az, hogy a magyar központosított oktatáspolitika nem vett tudomást az alter-

natív iskolák külföldi létezéséről és tevékenységéről. 

Az 1996-os kiadású Pedagógiai Kislexikonban (összeállította Nanszákné Dr. 

Cserfalvi Ilona. Debrecen, 1996) a reformpedagógia szócikk megegyezik az 

1976-os kiadású lexikonban található meghatározással: „reformpedagógia a 

múlt század végén megjelenő új, gyermekközpontú pedagógiai szemlélet.[…] 

Kiemelkedő reformiskolai törekvések: New School, erdei iskola, Montessori 

pedagógiája, Decroly pedagógiája, Kerschensteinen (sic!) munkaiskolája, a 

Waldorf pedagógia, Rudolf Steiner, Freinet módszere, Dalton Plan, Jana (sic!) 

Plan, stb. Új Iskola mozgalom, családi iskola, Nagy László pedagógiája”  

(PEDAGÓGIAI KISLEXIKON 1996:280) Az alternatív iskolák címszó alatt pedig 

„az egyenértékű lehetőségek közötti választást értik […] Szemben áll a korláto-

zó, centralizáló, antiliberalizáló, univerzáló törekvésekkel. Pl. a Zsolnai ÉKP-

program, Bende (sic!) József HKT-iskolája, a pécsi modell, a szentlőrinci mo-

dell, a Rogers iskola, KG, Freinet, Montessovi (sic!), Waldorf, Sarkadi program, 

Újreál, Bánréti stb.” (PEDAGÓGIAI KISLEXIKON 1996:26) 

A Pedagógiai Kislexikon az alternatív iskola fogalmát tágabb értelemben 

használja mindazon iskolákra, amelyek eltérnek a hagyományos iskolától, a re-

formpedagógiai iskolakoncepciókra ugyanúgy alkalmazza, mint az alternatív 

iskolamodellekre, alternatív tantárgyi programokra. 
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Az 1997-es kiadású Pedagógiai Lexikon I. és III. kötetében (főszerkesztő 

Báthory Zoltán, Falus Iván. Keraban Könyvkiadó, Budapest, 1997) a reformpe-

dagógia „mindazon – a pedagógiai gondolkodás és nevelési gyakorlat gyermek-

központú megújítására törekvő -, elsősorban Európában és az Egyesült Álla-

mokban kibontakozó pedagógiai irányzatok és koncepciók összefoglaló elnevezé-

se, amelyek a XIX. sz. utolsó évtizedeitől kezdődően a XX. sz. húszas éveinek a 

végéig jöttek létre.” Ebben a szócikkben a reformpedagógia fejlődésének szaka-

szolása is megtalálható: I. szakasz: a XIX. sz. utolsó évtizedétől az I. világhábo-

rúig tart; neves képviselői Cecil Reddie (Abbotsholme-New School), Adolph 

Ferriére, Maria Montessori, Ovide Decroly. II. szakasz: az I. világháborútól a 

harmincas évek közepéig tart; neves képviselői Rudolf Steiner (Waldorf -

pedagógia), Celestin Freinet (Modern Iskola), Peter Petersen (Jena-terv) és az 

amerikai irányzatok, mint Dalton-terv, Winnetka-terv és a projekt-módszer). III. 

szakasz: a tradicionális reformpedagógiai irányzatok továbbélése mellett új al-

ternatív iskolák megszületésének időszaka, amely napjainkig tart. (PEDAGÓGIAI 

LEXIKON 3. köt. 1997:255-256) 

Az alternatív iskolákon „olyan, ált[alában] civil kezdeményezésre létrejövő 

iskolákat” értenek, „amelyek a kötelező iskolázási idő egészére vagy valamely 

szakaszára kínálnak a tömegoktatástól eltérő speciális tananyagot, legtöbbször 

nem hagyományos pe[agógia]i módszerekkel. Az [alternatív iskolák] sokszor 

valamilyen országos vagy nemzetközi hálózat, szövetség tagjai (pl. Montessori 

pedagógia, Waldorf pedagógia). A fejlett állami szektor mellett jönnek létre, 

annak alternatíváiként. A legtöbb alternatív pedagógia és azok gyakorlati meg-

valósulását demonstráló [alternatív iskolák] a nagy állami rendszerek teljes 

kiépülése után jelentek meg az II. világháború utáni években.(PEDAGÓGIAI 

LEXIKON 1. köt. 1997:73-74) 

Az alternatív iskolák külföldön című szócikkben a terminus további elhatáro-

lását találjuk: „különböznek a reformpedagógia egyes irányzatainak isk[ola]-

koncepcióitól (a századunk húszas éveinek végéig létrehozott – legtöbb esetben 

napjainkban is működő – tradicionális reformisk[olák]tól). […] Nem követik 

valamely ősszülő, az alapító atya munkásságát, állandóan változnak, szabadon 

alkotó módon alakítják ki saját, tömegoktatástól gyakran jelentős mértékben 

eltérő pedagógiai arculatukat. (PEDAGÓGIAI LEXIKON 1. köt. 1997:75) 

Ma az alternatív iskola fogalmat tágabb értelemben használják, mind a tradi-

cionális reformpedagógiai irányzatokat követő iskolamodellekre, mind pedig az 

alternatív iskolakoncepciókra. A reformpedagógia fogalmát csak a tradicionális 

reformpedagógiai irányzatok gyűjtőfogalmaként használják. 

Szaknyelvi fogalomhasználat 

A magyar nyelvű neveléstudományi szakirodalomban a reformpedagógia és az 

alternatív pedagógia, illetve iskola kifejezéseket használják: Németh András: A 

reformpedagógia múltja és jelene. 1998, Németh András – Ehrenhard Skiera: 

Reformpedagógia és az iskola reformja. 1999, Pukánszky Béla – Zsolnai Anikó: 



Reformpedagógia és/vagy alternatív pedagógia a felnőttképzésben 

 67 

Pedagógiák az ezredfordulón. 1998, Mészáros István – Németh András – 

Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe.  2001. 

Eltérő dr. Magyarné Sztankovics Ilona fogalomhasználata a Neveléstörténet 

(1999) című munkájában, ahol pl. az Értékközvetítő és képességfejlesztő prog-

ramot új reformpedagógiai irányzatként tartja számon, a reformpedagógia kiala-

kulását és fejlődési szakaszolását a korábbiak szerint értelmezi (MAGYARNÉ 

1999:7). A Kozma Tamás sorozat-szerkesztésében megjelent Iskola-alternatívák 

a huszadik században című szöveggyűjtemény Az alternatív iskolák, alterna-

tivitás az iskolaügyben című fejezetében, illetve Brezsnyánszky László Alterna-

tívok és alternatívák tanulmányában az alternatív iskola kifejezés többféle meg-

közelítésmódjával találkozhatunk. Köznapi jelentése – alternatív mint új, más, 

eltérő iskola -, a fenntartói alternativitás fogalmára (Csoma 1992) az alternatív 

iskolák történeti szempontú értelmezése, valamint a nem hagyományos, nem 

herbarti szellemű iskolák megnevezéseként történő használata egyaránt szere-

pelnek. Az alternatív iskola fogalmát tágabb értelemben használják: olyan isko-

lamodellek, amelyek tényleges pedagógiai alternatívát nyújtanak és  „céljaikban, 

tartalmukban és főleg módszereikben lényegesen eltérnek az adott helyen és 

időben megszokottnak nevezhető iskolarendszer intézményeitől. Az eltérés a 

program egészét érintő sajátosság, és olyan mértékű, amely önérvényű modell-

ként értékelhető.” Alternatívnak tekintik azokat az iskolákat a közoktatási rend-

szeren belül, amelyek, tényleges választási lehetőséget biztosítanak, pedagógiai 

felfogásukban és iskolai gyakorlatukban lényegesen eltértnek a megszokott isko-

lától és „modellértékű alternatívát kínálnak”. Az alternativitás több szempontú 

megközelítése mellett megfogalmazódnak azok a közös jellegzetességek, ame-

lyek segítségével az alternatív iskolák fogalma elhatárolható. Ilyen közös ismérv 

a fenntartói alternativitás és az iskolák létrejöttében szerepet játszó, a szülő és 

pedagógus részéről, azaz „alulról” kiinduló kezdeményezés. Ide sorolható az 

iskolák tanulói összetétele, a gyermekközpontúság, az egyénre szabott bánás-

mód, amely szoros összefüggésben áll az intézményekben tapasztalható alacsony 

gyermeklétszámokkal, „az önértelmezés tudatosságának és érvényesítési törek-

vésnek” vallásával. (BREZSNYÁNSZKY 2004). 

Témánkhoz kapcsolódva ide soroljuk a felnőttképzés szervezeteit is, ame-

lyek részben fenntartásukban, részben erőteljes andragógiai irányultságukból 

eredően túllépnek a hagyományos pedagógiákon. 

Torgyik Judit Az alternatív pedagógia helyzete hazánkban 1945-től napjain-

kig című tanulmányában a reformpedagógiai iskolák fogalmat használja azokra 

az iskolákra, amelyek még a második világháborút megelőző időszakban jöttek 

létre, így a tradicionális reformpedagógiai koncepciókhoz tartoznak. Külön tár-

gyalja az alternatív pedagógia 1970-es évektől kezdett és engedélyezett iskolakí-

sérleteket és kísérleti iskolákat, többek között Gáspár László szentlőrinci iskola-

kísérletét, a Zsolnai József nevéhez fűződő Nyelvi-irodalmi-kommunikációs 

programot és az Értékközvetítő és képességfejlesztő programot, továbbá az 

egyes tantárgyak megújítását célzó innovatív törekvéseket. Az alternatív intéz-

mény fogalmát tágabb értelemben használja azokra az iskolákra, amelyek a 
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rendszerváltást követő időszakban jöttek létre hazánkban.. Ez utóbbi csoporton 

belül emeli ki az iskolakísérletek továbbélését,  a kísérletekkel megalapozott 

iskolaalapítást (Winkler Márta Kincskereső Iskolája), illetve az egyéb  kezdemé-

nyezéseket (TORGYIK 2004). A szakmai szükségletek kiváltotta igény hozta létre 

például – széles pénzügyi, szervezési, banki és vállalkozói háttérrel a különböző, 

alternatív közgazdasági, pénzügyi és más iskolákat, amelyek közül számosan a 

konjunktúra elmúltával megszűntek, néhányuk viszont változatlanul alternatív 

kínálatot nyújt. 

Az alternativitás talán legtágabb értelmezésével Nagy Péter Tibornál talál-

kozunk. Szerző szerint alternatív oktatáson a reformpedagógiai irányzatok esz-

mevilágával összefüggő, gyermekközpontú, és általában alapítványi fenntartású 

iskolákat értik. Tágabb keretek között értelmezve az iskolatörténet olyan jelen-

ségeit érti alatta, amelyek az adott korszakban az oktatásügyben kimutatható 

főáramtól eltérő tanítási-tanulási folyamatot jelölnek és intézményesült formá-

ban léteznek. Tehát nem csak a pedagógiai értelemben vett módszer- és nevelés-

felfogásbeli, hanem a tulajdonbeli, oktatásszervezési, iskolatípusbeli, iskolán 

kívüli oktatásbeli alternatívákat is e körbe sorolja, így a magánoktatást is. 

(NAGY 2004) 

A fogalomhasználat háttere 

A hazai szakirodalomban elterjedt fogalomhasználat kialakulásához egyrészt a 

német nyelvű neveléstudomány hatása – amelynek történeti előzményei is van-

nak –, másrészt a reformpedagógia területén végzett német-magyar közös kuta-

tási programok, illetve német és magyar szerzők közös munkái is hozzájárultak. 

A német nyelvű szakirodalomban a reformpedagógia-történet előzménye Her-

mann Nohl szellemtörténeti alapokon íródott összefoglaló munkája Die 

pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie  (1933). Nohl szerint a 

19. század végi modernizáció következtében az individuum szubjektív értékeit 

és társadalmi kapcsolatait is elvesztette. Ezt helyreállítandó alakult ki az a peda-

gógiai mozgalom, amely egységes rendszernek tekinthető és folyamatában szem-

lélhető. Ennek fő jellemzője az élményen alapuló oktatás és a gyermekközpontú 

szemléletmód. Jelentős átfogó írások a reformpedagógia történetéről (Röhrs, 

Scheibe, Vág) angol és francia szerzők Nohl felfogását nemzetközi dimenzióra is  

kiterjesztették. (NÉMETH 2002:32) 

A reformpedagógia más vonulatát képviseli Jürgen Oelkers, aki a fogalmat 

nem pedagógiai szempontból vizsgálta. Oelkers megfogalmazásában a reform-

pedagógia heterogén áramlatok összessége, nincs egységes elméleti háttere. A 

reformpedagógia mint történeti folyamat befejezetlen, sem önálló korszakként 

sem kronológiai értelemben sem tartja körülhatárolhatónak, (OELKERS 1992:7) 

Véleménye, hogy a reformpedagógia nem egy új elméletből, hanem egyes peda-

gógusok elméleti/gyakorlati reflexiójaként jelenik meg. A mindenkor élő emberi 

kritikai szellem következtében a változtatásokra valaki mindig vállalkozik, vagy 

a jelen állapot meghaladása vagy egy társadalmi változás mentén adódó lehető-

ségek kihasználására.(OELKERS 1992:9). A reformpedagógia tágabb értelemben 
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a pedagógiai elmélet és gyakorlat kritikai reflexióját és revízióját jelenti. A re-

formpedagógia-történettel foglalkozók egy része ezt leszűkíti az utolsó évszáza-

dokra, a legszűkebb értelemben pedig csak a 19. század végétől a II. világhábo-

rúig terjedő időszakra értelmezi. 

A felnőttképzés magában hordja a reformtörekvéseket és alternativitásokat – 

szerencsésen kiegészítve a 21. század hazai pedagógiai rendszerét (KOLTAI 

1997). 
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