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K. FARKAS CLAUDIA 

Varázsdoboz 

Olasz példák a pedagógiai ötletességre  

A pedagógiai ötletesség (ingenimitás) nem hiányozhat a pedagógusok „varázsdobozából”. Ezek 

egyaránt lehetnek ösztönösek, tanultak, eredetiek, szokatlanok, vagy éppen forradalminak számítók. 

Ötletesség nélkül a pedagógus nehezen boldogul a gyermekek körében, bármely nevelési színtérről 

is beszélünk. Az oktatás és nevelés világából származó példák alátámasztják, hogy a pedagógusok 

a „saját varázsdobozuk” kinyitásával izgalmasabbá és gazdagabbá tehetik a módszertanukat. Írásom-

ban olasz pedagógusokra fókuszálok, akik így cselekedtek. Pedagógiai innovátorokként máig ér-

vényes üzenetet és alkalmazható módszertant hagytak örökül.  Érdemes megismernünk Maria 

Boschetti Alberti-t és Don Lorenzo Milani-t, akik pedagógiai színtereiket valóban szín-essé és jó 

hangulatúvá tették. Pedagógiájuknak ezek különösen értékes elemei: a szakértők arra mutatnak rá, 

hogy az ingergazdag környezet, és a gyermekkorban megtapasztalt örömteljes pedagógiai közeg 

erőteljes kihatással bírnak a boldog emberi életútra (Varga, 2013). 

Az írás Maria Boschetti Alberti és Don Lorenzo Milani pedagógusi eredményességét biztosító 

kulcselemek kimutatására fókuszál, bemutatja és értelmezi módszertani sajátosságaikat. A kutatói 

kérdések megválaszolását értékes, olasz nyelvű elsődleges és másodlagos források felhasználása, a 

dokumentumelemzés és a szintetizáló elemzés módszerei segítették. A kutatás szélesíteni kívánja a 

pedagógiai jó gyakorlatok körét, a pedagógiai ötletesség témakörére koncentráltan.  

 

Maria Boschetti Alberti pedagógiai színterén a gyerekeket az önnevelésre bíztatták, 

nagyfokú szabadságot kaptak, és örömmel tanultak. Az olasz pedagógusnő személyében az 

ún. „scuola serena” („derűs iskola”) módszertanának kikísérletezőjét tisztelhetjük 

(Boschetti Alberti, 2004; Scaglia, 2018). A „scuola serena” légköre előhívta és megsok-

szorozta a gyerekekben rejlő képességeket (Boschetti Alberti, 2004; Scaglia, 2018). 

A XX. század első felében élt Maria Boschetti Alberti az „Istituto Santa Caterina di 

Locarno”-ban szerzett tanítói végzettséget. 1910-ben érkezett Muzzanoba, ahol 1917-ben 

véglegesítették (Boschetti Alberti, 2004). 1924-ig ezen a településen, majd 1925 és 1951 

között Agno-ban tanított. Adolphe Ferriére meglátása szerint Maria Boschetti Alberti is-

kolája a „scuola nuova” („éducation nouvelle”, „új iskola”) mintaszerű valósága (Boschetti 

Alberti, 2004; Vico, 2007; Ceriani-Nigro, 2006; Scaglia, 2018; Saltini, 2004). Kezdetben 

adaptálta és továbbfejlesztette jeles pedagógusok ötleteit (például Maria Montessoriét), 

majd egyedi módszertant alkotott (Boschetti Alberti, 2004; Vigilante, 2018a; Kurucz, 

2015). 

Iskoláját a „scuola serena” névválasztással kívánta megkülönböztetni a hagyományos 

módszereket követőktől, egyúttal az „új iskolák” egyéb válfajaitól (például Alice 

Franchetti „La Montesca”-jától, vagy Giuseppina Pizzigoni „La Rinnovata”-jától) (Saltini, 

2004; Vigilante, 2018a; K. Farkas, 2016). 

Kezdő pedagógusi élményeiről ez olvasható naplójában: „Ekkor nem szerettem a diák-

jaimat. Ellenségeim voltak. Én az egyik oldalon, a katedrán, mereven, komolyan, akár egy 

megközelíthetetlen ókori isten: ők a másik oldalon, egy üvegfallal elválasztva tőlem. […] 

Mivel nem tudtam szeretni a tanítványaimat, nem tudtam megszeretni az iskolát sem. El 

lehet képzelni, milyenek voltak az óráim. […] Bevallom azt is (pironkodva) ha a regény, 

amit éppen olvastam, nagyon érdekes volt, elvittem magammal az iskolába, majd miután 

befejeztem, elrejtettem a tanári asztal félig nyitott fiókjába. Isten bocsássa meg nekem 
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mindazt a rosszat, amit ezekben az években a gyerekekkel szemben elkövettem” (Boschetti 

Alberti, 2004, 27.). Úgy érezte, hogy a közte és tanítványai közötti láthatatlan „üvegfal” 

nem törhető át, és csak a havi javadalmazásért végezte a munkáját. Ebben szerepet játszott, 

hogy módszertanában az akkoriban szokásos irányzatok tükröződtek vissza: tekintélyelv, 

verbalizmus, a diákok egyéni érdeklődése figyelmen kívül maradt. 

Nagybátyja gyakran illette kritikával az iskolát. Maria Boschetti Alberti naplójában fel-

idéz egy esetet: „A tanítónő! Íme, a ’tanítónő’!” (És milyen becsmérlő hangnemben!). […] 

Menjetek csak be egy iskolába; mindenki feláll, mintha marionett bábok lennének. […] 

Mindenkinek ugyanaz a semmitmondó kifejezés az arcán, megfélemlítve a tanítójától” 

(Boschetti Alberti, 2004, 25.). Ezt a gondolatmenetet órákig tudta folytatni. Maria ráébredt, 

hogy nagybátyja kritikájában sok igazság van. Megfigyelte tanítványait, hogy miközben 

játszottak, mindenki vidám volt, majd kiugrott a bőréből, bezzeg amikor megszólalt a 

csengő és az osztályterembe értek. „Amikor átlépték az osztály küszöbét, más gyerekek  

voltak: színtelen hang (még a hang is megváltozott!), kifejezés nélküli tekintet, lélek nél-

küli maszk…” (Boschetti Alberti, 2004, 26.). 

Rendkívüli elégedetlenséget érzett. Feltette a kérdést: „De miért, […] miért változnak 

meg? Tényleg mi tanítók vagyunk azok, akik ’elbutítjuk’ őket?” (Boschetti Alberti, 2004, 

26.). Boschetti Alberti sürgetőnek érezte a változtatást. Elhatározta, hogy utánajár, vajon 

minden iskolában megtörténik-e a diákok e sajnálatos metamorfózisa. Olvasta, hogy a 

„Societá Demopedeutica” támogatja azokat a tanítókat, akik hajlandó külföldre menni, 

hogy tanulmányozzák a fogyatékkal élő gyermekek fejlesztésében alkalmazott módszere-

ket. Jelentkezett. „Nagyon boldog voltam, amikor megkaptam a támogatást. […] nagyon 

boldog, mert azt gondoltam: Megtanulom, miként lehet fejleszteni a fogyatékkal élőket; 

egyidejűleg azonban sok normál iskolát is felkeresek, és talán megtalálom a gyógyírt arra 

a problémára, amely engem érdekel” (Boschetti Alberti, 2004, 26.). 1916 -ban útra kelt 

„Canton Ticino-ból […] Itáliába” (Boschetti Alberti, 2004, 27.). Végigutazott a félszige-

ten, „titkos” szándéka azonban az volt, hogy találjon „egy olyan iskolát, amely […] embe-

ribb” (Boschetti Alberti, 2004, 28.). 

A Milánóban működő „Scuola dell’ Umanitaria” pedagógiai módszertana és légköre 

megragadta. A Maria Montessori módszerét követő elemi iskoláról így emlékezett a nap-

lójában: „Íme, az igazi iskola. A gyerekek lassan, nyugodt légkörben szeretnek dolgozni: 

ösztönösen utasítják el a sietséget, a nyers, szidalmazó hangot, a  szüntelen nógatást. A 

gyerekek a mosolygós arcokat szeretik, a nyugodt beszédet. Itt minden a természetes rend 

szerint zajlik.” (Boschetti Alberti, 2004, 30.). 

Pedagógusi kudarcélményei és a látott oktatási-nevelési tapasztalatok hatására új útra 

lépett. A „scuola serena” („derűs iskola”) első kísérlete a muzzano-i elemi iskolában való-

sult meg, a Montessori-módszer személyre szabásával (Kurucz, 2015). A diákok egy Mon-

tessori-modellt alapul vevő, de még kialakulófélben lévő eszközkészlettel találkoztak. Ké-

sőbb felnyitotta a saját „varázsdobozát”, és megtalálta benne a saját módszeréhez szüksé-

ges kellékeket. 

Reflektív pedagógussá vált, mindent módszeresen lejegyzett, ami diákjaival történt, 

emellett saját pedagógusi tevékenységét is megfigyelte, dokumentálta,  majd elemezte. Is-

kolájában alapszabály volt a rend és a szabadság, a kölcsönös tisztelet. A látszólag „kis 

iskolai események” is fontosak voltak: az első tíz perc minden tanóra elején azzal telt, hogy 

rendet raktak a diákok a helyükön, a felszereléseik között, és beszélgettek az őket aktuáli-

san foglalkoztató kérdésekről. A tanításhoz Maria geometriai formákat, csiszolt számokat, 

betűket használt. Montessoritól átvette a csendtartást („silenzio”) és próbálta a „halk be-

széd erejét”. Újítás volt az ún. osztályfüzet bevezetése, amelybe a gyerekek élményeiket 

jegyezték fel (Boschetti Alberti, 2004; Scaglia, 2018). 
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Maria Boschetti Alberti hitt az ösztönzés, a dicséret erejében (Boschetti Alberti, 2004). 

Az osztály olyan volt, akár egy méhkas, intenzív pillanatokat éltek át a gyerekek. Maria 

büszke volt népi származására. Úgy vélte, hozzá kell hozzájárulnia ahhoz, hogy felemelje 

ezt a réteget és jobb élethez segítse őket a nevelés révén. Meglátása szerint a népi kultúra 

eredeti és spontán, ezt az iskolának tisztelnie kell, nem pedig elfojtani és helyettesíteni, 

vagy vegyíteni a „mechanikus kultúrával”. „A nép gyermekei a nép lelkét hordozzák” – 

mondta (Scaglia, 2018, 3.). 

A fenntartó, és a gyermekek családjai az iskolát túlzottan „forradalminak” ítélték, nem 

tudták követni a módszereit (Scaglia, 2018; Saltini, 2004; Boschetti Alberti, 2004).  A ta-

nítónő arra kényszerült, hogy elhagyja Muzzano-t. 1925-ben Agno-ba költözött, ahol újra 

kísérletezni kezdett módszertani újításokkal. Agno-ban a súlypontot a nyelvi fejlesztés és 

a szabad tevékenységformák, a gyermeki önkifejezés előmozdítása képezték (Scaglia, 

2018). Olyan iskolát alakított ki, ahol az önnevelés, a személyiség tisztelete, a harmónia 

meghatározó elemek. A tanító a gyermek ösztönzőjeként  és bátorítójaként volt itt jelen. 

Maria Boschetti Alberti iskolájában, a „scuola serena”-ban a pedagógus szerepe az, hogy 

támogassa a gyermekeket a felfedezéses tanulási folyamatban, a gyermek pedig lépcsőről-

lépcsőre maga építheti fel a saját tudását (Boschetti Alberti, 2004; Varga, 2011). Boschetti 

Alberti nézete szerint a hagyományos iskolákat „scuola serena”-vá lehet változtatni, vagyis 

olyan környezetté, ahol a gyermekek nem viselnek „maszkot”, hanem tele vannak élettel 

(Boschetti Alberti, 2004). A „scuola serena” (derűs iskola) különleges pedagógiai modell, 

középpontban a gyermek természetes fejlődésének ritmusával, és a gyermeki aktivitással , 

melyet egy ötletes, és változtatni akaró pedagógusnő fejlesztett ki.  

A gyermekkorban megtapasztalt szeretetteljes pedagógiai közeg akár sorsfordító hatását 

igazolja Don Lorenzo Milani (1923-1967) pedagógiai tevékenysége. Az olasz pap és peda-

gógus sokáig heves viták kiváltója volt az 1960-as és 1970-es évek Olaszországában, majd 

halálát követően felfedezték a szegények tanításában végzett fontos munkáját. Barbiana -

ban létrehozott iskolájában a tanulás, az ismeretszerzés kalandot és kihívást jelentett a di-

ákok számára. Kiemelt célja volt Don Lorenzó-nak az is, hogy a tanulással, a tudással esz-

közt adjon a szegény embereknek a boldoguláshoz. 

A Mussolini-érában, előkelő családban született Don Lorenzo Milani öntörvényű, 

érzelemgazdag, élénk és intelligens gyermek volt. Az érettségi vizsgát követően a festészet 

vonzotta, majd 1943-ban beiratkozott a Firenzei Seminario-ba (Vita, 2019). 1947-ben 

pappá szentelték. Meggyőződése, hite fokozatosan érlelődött, bár látszólag hirtelen tört 

elő. A sivárságból, az ürességből, az örömtelenségből született, aztán egyszer csak ima-

könyvet tartott a kezében. Korábbi életét ő maga „sötétségben eltöltött éveknek” nevezte, 

úgy érezte, hogy az Evangélium igazsága vezette ki őt a sötétségből a fényre.  

1954 decemberében Barbianat, egy eldugott, kis hegyi falut jelölték ki számára állomás-

helyként. A hely szinte megközelíthetetlen volt, kevesen lakták, egyszerű és nagyon sze-

gény emberek, akik jórészt félanalfabéták voltak. Don Milani megpróbálta kimozdítani az 

embereket a passzivitásból (Don Lorenzo, 2019). 

Megérkezését követően egyik első dolga volt, hogy maga köré gyűjtse a gyerekeket és 

elkezdte tanítani őket. Don Milani lakásának egyik szobájában rendezte be az iskolát, 

amely jellegzetesen „kerek formát” öltött. Nem volt katedra, a gyerekek az asztalok körül 

ültek, egymást tanították. 

Sokan azért jöttek Barbianába, mert hallották, hogy itt van egy pap, aki foglalkozik a 

gyerekekkel, és lehetőséget ad a tanulásra. A tanári szerep átalakult, sokkal inkább szerve-

zővé, facilitátorrá vált. A tanár és a diákok közösen fektették le a szabályokat. A részvétel 

önkéntes volt. Az iskola felett nem volt intézményi felügyelet, egyedül Don Milani hatá-

rozta meg a programot és a módszereket. Barbianaban a gyerekek nem érezték az iskola 
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súlyát. Sokkal inkább szórakozásnak tűnt, ami itt zajlott. Akkor is volt kedvük tanulni, ha 

éppen fél napon keresztül tartott, nem fáradtak el, mert váltogatták a témákat. Addig nem 

mentek tovább, amíg mindenki meg nem értette, hogy miről van szó (Vigilante, 2018b). 

„Senki sem tanított”, és mindenki tanított. Az iskola, módszereinek köszönhetően a kri-

tikai gondolkodásra nevelt, jellemformáló volt. Megtanulták tisztelni a másik gondolatait.  

Don Lorenzo a legfontosabbnak a tanulók motiválását tartotta.  A pap-nevelő célja az volt, 

hogy felemelje az embereket, és a tanulással, a tudással adjon eszközt a kezükbe  a boldo-

guláshoz (Vigilante, 2018b). 

Azt a tanítási-tanulási módszert, amely közvetlenül a valóságból nyerte értelmét, tárgyát, 

módszerét és eszközeit, a „kapcsolódás pedagógiájának” is nevezik. Abból a környezetből 

indultak ki, amelyben éltek, a diák maga szervezte meg és építette fel ismereteit, tudását. 

A közösség számára hasznos feladatokat is elvégeztek, mint például a vízvezetékszerelés 

vagy az útépítés. 

A barbianai pedagógiai program a nyelvnek prioritást adott. Don Milani a gyermekek 

szókincsét igyekezett gazdagítani, ugyanis sok szó ismeretlen volt a gyerekek számára. 

Ezért írásgyakorlatot végeztek. Közösen olvasták az újságokat, kivágtak szavakat és meg-

próbáltak értelmes szókapcsolatokat találni. Gyakran használtak szinonimaszótárt, vagy 

etimológiai szótárt. Az idegen nyelv tanítására is nagy súlyt helyeztek. Ehhez felhasználták 

a modern technikát is, melyhez sok esetben ajándékként jutottak.  A rádióból vettek fel 

dalokat, volt magnójuk és lemezjátszójuk. 

A barbianai iskola alapmunkája a Levél egy tanítónőhöz („Lettera a una professoressa”). 

1967-ben született, nem sokkal Don Milani halála előtt és nagy port kavart az olasz köz-

életben. A Levél egy tanítónőhöz bátor írás. A szerzők maguk a barbianai gyerekek, a cím-

zett fiktív. „Ez a könyv nem a tanároknak, hanem a szülőknek szól. […] Első látásra úgy 

tűnik, mintha egy gyermek írta volna. De nyolc barbianai gyermek a szerzője. […] Minde-

nekelőtt pap tanárunknak kell köszönetet mondanunk, aki nevelt minket” (Scuola di 

Barbiana, 1976, I.). 

A képzeletbeli tanítónőt így szólították meg: „Kedves Asszonyom, Ön már a nevemre 

sem emlékezik. Sokunkat megbuktatott. Én azonban gyakran gondolok Önre, és a kollégá-

ira, és arra az intézményre, amit iskolarendszernek hívnak, a gyerekekre, akiket ellehetet-

lenítettek. A földekre és a gyárakba juttattak minket és elfelejtettek” (Scuola di Barbiana, 

1976, 2.). 

A munka az olasz oktatási rendszer problémáira mutatott rá. Alaptétele, hogy az iskola 

nem tölti be funkcióját, nem segíti a társadalmi felemelkedést, helyette újratermeli a társa-

dalmi egyenlőtlenségeket. A könyv alapján mindez már az elemi oktatás szintjén elkezdő-

dik. „Elemiben az Állam másodrendű iskolát kínált nekem. Egy teremben öt osztálynyi 

gyerekkel. […] Rosszabb iskola a szegényeknek, már az elején” (Scuola di Barbiana, 1976, 

3.). Barbianaban azonban „senkitől sem tagadták meg a tanulás jogát” (Scuola di Barbiana, 

1976, 3.). A munka statisztikai adatokkal támasztja alá, hogy az olasz iskolarendszerből 

sokan „tűnnek el”. 

A tanulásról a levélben az olvasható, hogy „mindenkinek tanulnia kell. A munkásoknak 

még többet” (Scuola di Barbiana, 1976, 74.). A javaslatok között a tanítási tartalmak meg-

változtatása is szerepel, eszerint nagyobb súlyt kell helyezni a hasznos ismeretekre, ame-

lyek az iskolában tanultakat összekötik az élettel. 

Sok változtatásra lenne tehát szükség, mert „minden gyermek egyenlőnek születik, de 

később már nem azok, a mi hibánk, amit orvosolni kell” (Scuola di Barbiana, 1976, 49.). 

A főbb javaslatok: „Ne legyen buktatás. A rászorulók számára legyen egész napos az is-

kola. Az elkeseredettek számára legyenek célkitűzések” (Scuola di Barbiana, 1976, 67.).  
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Don Milani azt vallotta, hogy a tanulás a felemelkedés kulcsa, amelyhez mindenkinek 

joga van. Amikor 1967-ben elhunyt, a „Lettera a una professoressa” című könyv bestseller 

lett Olaszországban. A barbiana-i iskola még egy évig működött, mert többeknek még be 

kellett fejezniük a tanulást, aztán végleg bezárta kapuit. Üzenete azonban máig élő, és 

hasznosítható. 

A források elemzése és összevetése révén megállapítást nyert, hogy Maria Boschetti 

Alberti és Don Lorenzo Milani ragyogó pedagógusok voltak. Rendelkeztek a megfelelő 

problémaérzékenységgel, bátorsággal és önbizalommal ahhoz, hogy kikísérletezzék a saját 

módszertanukat. Külön kiemelendő, hogy a gyermekek számára ösztönző környezetet te-

remtettek a világ megismeréshez. Örömteli pedagógiai színteret szerveztek annak eredmé-

nyeképpen, hogy felnyitották azt a bizonyos „saját pedagógiai varázsdobozt” és teret en-

gedtek pedagógiai ötletességüknek. 
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