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Olaszországban a fasizmus időszakában az iskola világában együtt  éltek a 

korszak modern pedagógiai áramlatai és a fasiszta ötletek. Meglepő, de 
egy ideig működtek és léteztek reformiskolák is, mint Giuseppina Pizzigoni 

milánói „La Rinnovata”-ja, vagy Maria Boschetti Alberti Muzzano-i és 
agno-i iskolái. Ezeket az iskolákat jóval a fasiszta korszak előtt hívtak 

életre és sok gyermek számára jelentették a nevelési különleges színterét.  

 
Olaszországban a fasizmus időszakában az iskola világában együtt  éltek a kor-

szak modern pedagógiai áramlatai és a fasiszta ötletek, vagyis a szabadság, az 

eredetiség, a spontaneitás és az „egyenruhás iskola”. A gyerekek a fasiszta 

indoktrináció és a humanista kultúra találkozásának részesei voltak. Még azok-

ban az években is zajlottak pedagógiai viták, amikor a fasiszta ideológia penet-

rációja a legerősebb volt, és meglepő, de egy ideig működtek és léteztek reform-

iskolák is (Scurati és Caimi, 2006). Erre példa a milánói „La Rinnovata”, vagy a 

muzzano-i és agno-i reformkísérletek, melyeket jóval a fasiszta korszak előtt 

hívtak életre és sok gyermek számára jelentették a nevelési különleges színterét 

(Tognarini, 2002; Isnenghi, 1979). 

A „La Rinnovata” megteremtője, Giuseppina Pizzigoni egyáltalán nem akart 

pedagógus lenni, inkább a színház világáról álmodott. Amikor 1889-ben kézbe 

vette tanítónői oklevelét, egyáltalán nem volt boldog a gondolattól, hogy taníta-

nia kell. Csalódás és frusztráció kerítette hatalmába. Ez a momentum azonban 

tanítónői pályafutásának – mint várnánk – nem a végét, hanem a kezdetét jelen-

tette és forradalmi újítások felé vitték. Lázadt és tiltakozott a korszakban jól 

bevált ortodox tanítási módszerekkel szemben. Pizzigoni extrém módon aktív 

figura volt, akinek az volt az álma, hogy megváltoztassa az olasz iskolát. Egyik 

legszembetűnőbb tulajdonsága volt a tenni akarás, és az a képesség, hogy az 

akadályok neki nem hogy kedvét szegték volna, inkább továbblendítették. Von-

zották a korszak reformpedagógiai elképzelései, mind jobban elmerült az „új 

iskolák” világában. Beutazta fél Európát, hogy tanulmányozhassa és közelről 

megfigyelhesse a forradalmian új tanítási módszereket. Pizzigoni azt tartotta, 

hogy ezek „ösztönző erőt” jelentettek számára, de nem jelentettek igazi megol-

dást az olasz iskola problémáira (Burza, 1999; Valitutti, 1963).  

Giuseppina Pizzigoni „teljesen olasz” megoldásban gondolkodott. Lázasan 

dolgozott, hogy tudós elméket és egyszerű embereket állítson maga mellé, akik 

segítséget nyújthatnak módszere kipróbálásához. 1910-ben a Milánói Önkor-

mányzat támogatásával a „Ghisolfa” negyedben végre elindíthatta iskolakísérle-
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tét. A reformintézmény a „Megújított Iskola” nevet viselte. A Galilei-féle kísér-

letező módszert akarta bevezetni a tanításba, amire olasz kulturális örökségként 

tekintett. Innen vette át, hogy a „törvények tényeken alapulnak”. A pedagógusnő 

nevelési receptje szerint az a tudásátadásnak nem elvont fogalmakon, hanem az 

önálló megfigyelésen kell alapulnia. Rousseau-tól vette át a gyermek természetes 

fejlődési folyamatának tiszteletét. Gyakorlatba ültette, hogy az igazi, tényleges 

tanítás később kezdődjön, ne az első osztályban. Iskolájában az első év a felké-

szülés, az iskolára való rákészülés szellemében telt. A pizzigoniánus gondolat-

rendszer az egyén személyiségfejlesztésében kiemelt szerepet szánt az esztétikai 

és a vallásos nevelésnek. Különleges helyet kapott a művészeti és a zenei fej-

lesztés. Pizzigoni azt akarta, hogy a gyerekek közvetlenül figyeljék meg a vilá-

got és ismerjék meg, ne csupán „steril” ismereteik legyenek, melyek kizárólag 

könyvekből származzanak. Például ha a hegyekről tanulnak a gyerekek, saját 

szemükkel kell látniuk, hogy közvetlen tapasztalatuk legyen róla (Pizzigoni, 

1950). 

Pizzigoni sikerrel alkalmazta a „duális nevelés” módszerét. Meggyőződése 

volt, hogy a művészeti tárgyak, a testi nevelés, és az idegen nyelv tanítását nem 

osztálytanítóra kell bízni, hanem szaktárgyi rendszerben kell tanítani, mert ez 

tárgyak tanításának magasabb minőségét biztosítja. Természetesen szorosan 

együttműködtek osztályfőnökkel, aki az olasz nyelv és a matematikát tanára volt, 

pedagógiai felelősséget viselt az osztályért, állandóan a gyerekek mellett volt, 

akkor is, ha „specialistákhoz” mentek. Pizzigoni így látta biztosítottnak a gyer-

mekek nevelési folyamatosságát és a harmonikus fejlődésükhöz szükséges fi-

gyelmet (Pizzigoni, 1956). 

A Pizzigoni-módszer sajátos környezetet és építészeti kialakításokat igé-

nyelt. 1927-ben a Ghisolfa-negyedbéli iskola újjávarázsolt teret kapott, Pizzigoni 

útmutatásai szerint. Az osztálytermek a földszinten kaptak helyet. Öltözőhelyi-

ség tartozott mindegyikhez, széles és magas „ajtó-ablakok” biztosították, hogy a 

gyerekek könnyen ki tudjanak jutni az iskola kertjébe. A pedagógusnő ugyanis 

olyan iskolát álmodott, ahol annyi tanórát tartanak a szabadban, amennyit csak 

lehet. A kert kialakítása a gyerekeknek lehetőséget biztosított a megfigyelésre, a 

tanulásra. A Rinnovata kertje ugyanis a legkülönfélébb fák otthona volt, a virág-

ágyások geometriai formát követtek, hogy a gyerekek ezáltal is gyakorolhassák a 

mértani ismereteket. A kert sok állatot is vendégül látott, üvegház és kis parcel-

lák teremtettek lehetőséget a földművelés gyakorolására. Az iskolának uszodája 

is volt, de a focipályáról és a kosárlabdapályáról sem feledkeztek meg.  Pizzigoni 

szerint az iskolának tapasztalati úton kell közvetítenie az ismereteket, szociális 

tapasztalatokat kell átadnia, területét egyúttal asztalosműhelynek, üvegesmű-

helynek, péküzemnek, mezőnek, stb. tekintette, ahol a gyerekeknek a tanító meg 

tudja mutatni csodálatos példaként a körüllévő falvakat, a vonatot, a gőzhajót, a 

hegyeket, a folyót, a völgyet, a hidat, vagyis az élet sokszínűségét (Pizzigoni, 1950). 

Giuseppina Pizzigoni Olaszországban elsőként alkalmazta a vegyes osztá-

lyok rendszerét és meghonosította az egész napos iskolát. A délelőtti két óra 

pihenőidőben a gyermekek sokféle játékkal játszhattak. Délután pedig tudtak a 
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kertben dolgozni, zenét tanulni, tornázni, sétálni. Otthonra már nem maradtak 

feladatok, így amikor a kisgyermekek hazamentek családjukhoz, már nem szorí-

tották őket a feladataik. A pedagógusnő úgy vélte, hogy ez a fajta órarend a 

gyermek érdekét szolgálja, hisz csakis az iskolában tanul és soha semmilyen 

esetben sem viszi haza házi feladatát. Az iskolában a „szabadban” él, hosszú 

szünetei vannak, sokféle játékot kipróbálhat, napirendjének szerves része a séta, 

és a testnevelés is (Pizzigoni, 1956). 

Pizzigoni iskolája nem „zárt helyet” jelent: a világ, a környezet maga jelen-

tette az „iskolát”. Ide a gyerekek szívesen jöttek, mert játszva tanultak, úgy hogy 

közben valós tevékenységeket végeztek, például földet műveltek, tanulmányoz-

ták a növényeket, aztán begyűjtötték a termést, és eladták az iskolán kívül, hogy 

tapasztalatokat szerezzenek a pénzről. Nagyon fontos volt, hogy a tanárok nyu-

godt környezetet biztosítottak és tiszteletben tartották a gyermek pszichológiai 

sajátosságait (Guzzo, 2003). 

A természetességet, az egyszerűséget, a széleskörű érzékenységet és fogé-

konyságot vitte be Pizzigoni az iskolába és azon fáradozott, hogy gyerekekbe 

beleoltsa a felfedező szellemet. A „La Rinnovata” különleges hely volt: világra 

nyitott, békés, és derűs. 

Giuseppina Pizzigoni kortársa, Boschetti Alberti (18791951) Muzzano és 

Agno iskoláiban tanított az „új nevelés” elvei alapján. Iskoláját maga „derűs 

iskolának” nevezte. A legnagyobb különbséget a „hagyományos iskola” és saját 

pedagógiai tapasztalatai között abban látta, hogy míg az előbbiben a lelkek 

gúzsba vannak kötve, iskolájában a módszertani változásoknak köszönhetően a 

gyerekek valósággal „felszabadulnak”. Kezdő tanítónőként oktató-nevelő mun-

kájának tengelyét még a tekintélyelv és a verbalizmus határozták meg. Tökélete-

sen érzéketlen volt a diákok egyéni érdeklődése iránt is.  

Az alkalmazott módszerek számos sikertelenség forrását jelentették, ennek 

hatására Boschetti Alberti úgy döntött, változtatni fog didaktikai kultúráján. 

Javában dúlt az első világháború, mikor itáliai „pedagógiai tanulmányútra” in-

dult, hogy didaktikai tapasztalatokat szerezzen. Végigutazta a félszigetet és szá-

mos iskolát tekintett meg. Milánóban megismerkedett Giuseppina Pizzigonival. 

Ő aztán annyi rosszat mesélt Boschetti Albertinek a Montessori-módszerről, 

hogy Maria úgy döntött: ezt feltétlenül látnia kell. Maria Montessori kísérlete 

lenyűgözte őt (Fischer és Heitkämper, 2005). A pedagógiai utazást követően, és 

a módszertani tapasztalatgyűjtés eredményeként a fiatal tanítónő új dolgokat 

akart kipróbálni a tanításban. 19171924 között Muzzanóban, majd 1925-től 

Agnóban a Montessori módszer alkalmazásával próbálkozott, majd ettől fokoza-

tosan eltávolodott és kialakította saját módszerét (Baumann, 2007). Iskolái iga-

zán forradalminak számítottak a korszakban. 

A „hagyományos osztályokat” „derűs osztályokat” varázsolt, ahol béke, 

harmónia és derű uralkodott. Szerinte mindez másutt is nagyon könnyen megva-

lósítható, ha valaki igazán akarja. Meglátása szerint a hagyományos iskolákban a 

gyerekek egy idő után mintha valamiféle maszkot húznának magukra, elveszítik 

lelkesedésüket. Boschetti Alberti reformkísérlete ötvözete volt a pedagógiai 
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aktivizmus áldásainak, a szabadságnak, az önnevelésnek, és a személyiség tiszte-

letének (Boschetti Alberti, 1951). 

Rámutatott, hogy nem lehet ugyanazokat a tanítási módszereket alkalmazni 

minden gyermeknél, mert a diákok intellektuális sajátosságai nagyon különböző-

ek. Felismerte, hogy az ismeretek csakis akkor válnak élővé, ha a diák a saját 

életében alkalmazza is a tanultakat. Iskolájában a tanár facilitátori szerepben 

jelent meg: ismereteket közvetített, de jó értelemben „magára hagyta” a diákokat 

az elsajátítási folyamatban. Maria Boschetti Alberti missziója az alábbiakban 

foglalható össze: felszabadítani az egyént és megsokszorozni a benne rejlő ké-

pességeket (Scurati és Caimi, 2006). 

Követendő lehet az a pedagógiai gyakorlata, hogy szisztematikusan leírt 

mindent, ami diákjaival történt, és saját oktatási tevékenységét is mintegy kívül-

ről figyelte. Bevezette az ún. osztályfüzetet bevezetése, amelybe a gyerekek be 

tudtak írni valamilyen személyes dolgot. Az első iskolai naptól kezdve a „kis 

iskolai eseményeknek” is figyelmet szentelt: az első tíz perc minden tanóra ele-

jén azzal telt, hogy rendet raktak a diákok helyükön és iskolai dolgaik között, 

vágyaikat és kívánságaikat megosztották vele. Az osztály méhkasszerű volt, 

intenzív kapcsolatban volt egymással diák és diák, diák és a tanítónő. Hagyta, 

hogy a gyerekek szabadon kifejezzék magukat, nem javítgatta folyton a hibákat 

(Boschetti Alberti, 1959). 

Ő a dicséret, az ösztönzés, a segítség erejében hitt. Azt akarta, hogy a gyere-

kek javítsák ki a hibákat. Segített a nehézségeket leküzdeni, nem pedig akadá-

lyozta az első, bizonytalan, bátortalan lépéseket. Maria Boschetti Alberti iskolá-

jában különös jelentősége volt a nyelvnek és a szabad rajzolásnak, amely segíti a 

gyermek önkifejezését. A „reggeli akadémia” elnevezésű foglalatossággal indí-

tották a napot, amit úgy is hívtak, hogy az imádság, a szépség órája, a jóság órá-

ja. Érdekes tevékenységszervezés volt, olyan, akár egy „kis színház”. A gyere-

kek szemben álltak az osztállyal, mondókát, verset mondtak, dalocskát énekel-

tek, vagy bemutatták egy rajzukat. Ezt a lecke ellenőrzése követte, majd a taní-

tónő felolvasása. „Szabad munka” következett ezután. Délután rendszerint egy 

diák tartott előadása egy választott témáról, majd ismét szabad munka egy vá-

lasztott témáról. Maria Boschetti Alberti iskolája jó példa arra, hogy a diák, ha 

nagyfokú szabadságot kap, ha amennyire csak lehetséges, az önnevelésre ösztönzik, 

egyedül és sikerrel képes teljesíti az iskolai programot (Boschetti Alberti, 1951). 

Pedagógiai tevékenysége bizonyíték arra is, hogy bármilyen iskolai közeg-

ben lehetséges eredményes a tanítás, az „átlagosból különlegeset” varázsolni, 

mindez elhivatottság és szív kérdése. Az ő iskolakísérletei nagyon szegényes 

környezetben valósultak meg, a diákok mezítlábas parasztgyerekek voltak, akik 

alig tudnak megszólalni. A dicséret, az ösztönzés erejével segített a gyerekeknek 

a nehézségeket leküzdeni, nem pedig akadályozta az első, bizonytalan, bátorta-

lan lépéseket. Az agno-i és muzzano-i iskolák mérföldkőnek számítanak az olasz 

iskoláztatás történetében (Vico, 2007). 

Giuseppina Pizzigoni és Maria Boschetti Alberti gyakorló pedagógusok vol-

tak, nevükhöz forradalmi iskolakísérletek kötődnek. Közös volt bennük, hogy 
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varázsszavuk a „szabadság” volt, mindketten hadat üzentek a lexikális tudást 

felmagasztaló iskolának, és az aktív elsajátítás elkötelezettjeiként a gyermeki 

érdeklődésre és a gyermek önálló kereső-kutató tevékenységére helyezték a 

hangsúlyt. Az iskolából kísérletező terepet varázsoltak, színes, lebilincselő pe-

dagógiai légkörrel. 
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