
Iskolaalapítás mint a helyi társadalmi innováció 

esetpéldája

Iskolaalapítás helyi innovációs 

köntösben

Az udvarhelyszéki (Románia) Waldorf-

iskola alapításának története a helyi

innovációk és közösségi tanulás

esetpéldája. Keletkezéstörténetében

fellelhetőek azok a csomópontok,

amelyeket a közösségalapú innovációban

jelöl meg Kozma Tamás (2018b). Az

iskolaalapítás „történetének” bemutatásban

narratív strukturált interjú módszerét

alkalmaztuk, a vizsgálati személyek pedig

az intézménylétrehozási folyamat

főszereplői: az alapító szülők, illetve az

alapító pedagógus volt (N=6+1). Az

eredmények rámutatnak a közösségi

összefogás, a civil kezdeményezések

szerepére és jelentőségére egy adott

térségben, valamint közvetetten láttatják a

helyi közösségi alapú innovációk

sikerességének meghatározó tényezőit is.
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Elméleti fogódzók

“Társadalmi” az olyan innováció, amely nem a

termelésben, a szolgáltatásban, a gazdaságban

megy végbe, hanem az emberi együttélés egyéb

szféráiban. Egy iskola alapítása egyértelműen

kimeríti a társadalmi innováció fogalmát. Az ilyen

innovációk rendszerint helyiek, közösségi alapúak

(Bradford, idézi Kozma 2018a), alulról jönnek. Nem

profitszerzés motiválja, hanem a közösségi javak

egyéb formái (Kozma 2018b).

Társadalmi szempontból elemezve egy-egy

településen végbemenő változásokat, az alábbi

csomópontokat érdemes vizsgálni (uo.):

A kihívás, amely a változást-változtatást életre

keltette, hiszen az innovációk mindig egy

kihívással kezdődnek.

A válasz, amely szakaszban a helyi társadalom

felismeri, hogy “valamit tenni kell”, és elkezdik

együtt keresni a megoldást, a választ, ami viszont

meg kell, hogy haladja az eddig jól bevált, sőt

beidegződött válaszváltozatokat. Valami más,

alternatív megoldás kellene, valami szokatlan, új,

innovatív.

A tanulás egy újabb fontos lépés, hiszen a

változások megvalósításához mindig sokrétű új

információra van szükség. Az új információk

megszerzésekor elkezdődik valami: a társadalmi

tanulás.

A helyi hős, akit nevezhetünk

változásmenedzsernek, kulcsembernek egyaránt:

ő az a személy, aki „mozgatja a szálakat” és

akinek az alakja mindig kibontakozik, és

rendszerint ki is emelkedik a változástörténetekből.

A helyi történetek az utolsó, befejező lépése egy

közösség alapú innovációnak. Kozma (uo.) úgy

véli, szükség van arra, hogy a közösség

győzelmét, a közösség kockázatvállalását, sikerét

tudatosítsák, beszéljenek róla, hiszen, ha nincs

közösségi történet, az innováció elfelejtődik.

Egy alternatív iskola beindítása egy településen

(és vonzáskörzetében) nagy változás és alapvető

újítás a közösség életében, hiszen újabb

lehetőségek feltárásával együtt egy új

szemléletmód elfogadását is igényli, ugyanakkor a

közösség nyitottságának, innovatív szemléletének

„vizsgája” is.

A vizsgálat és módszertani háttere

Az udvarhelyszéki Waldorf iskolaalapítási

folyamatot az alapító szülői közösség

szemszögéből, a helyi hősökkel készített interjú

tükrében mutatjuk be. Az udvarhelyszéki

Kerekerdő Waldorf Iskola alapítása társadalmi

innovációnak és közösségi tanulásnak is

tekinthető, hiszen egy olyan alternatív irányzatú

iskolát alapított meg a szülői közösség, amilyen a

környéken még azelőtt nem létezett.

Székelyudvarhely vonzáskörében túlnyomórészt

hagyományos iskolák találhatóak, illetve egyetlen

alternatív irányzatú iskola, a Step by step. A szülői

közösségnek tehát nem csupán az volt a feladata,

hogy egy iskolát alapítsanak, hanem, hogy

elfogadtassák a Waldorf-pedagógiát az

udvarhelyszéki közösséggel.

A vizsgálat eredményei

Az eredmények szépen kirajzolják egyrészt a

közösségi tanulás és társadalmi innováció

folyamatát, másrészt kiemelik a helyi hőst és

szerepét ebben a folyamatban.

1. Ki kezdeményezte a Waldorf-iskola

megalapítását Udvarhelyszéken, a szülői közösség

vagy pedig a pedagógus/ pedagógusok, esetleg a

város vezetősége, vagy akár a tanfelügyelőség. A

társadalmi innovációnak és közösségi tanulásnak

szerves része az alulról jövő kezdeményezés. Erre

a kérdésre egyöntetűen azt felelték a

megkérdezettek, hogy a szülői közösség volt a

folyamat kezdeményezője. A jelenlegi pedagógus

szülő is egyben, így szülőként is részt vett az

alapítási folyamatban. Az 1-es számú

megkérdezett megemlítette, hogy a megelőző

években voltak már alapítási próbálkozások,

amelyek azonban nem jártak sikerrel, véleménye

szerint azért, mert akkor pedagógusok akartak

kezdeményezni.

2. Hogyan/honnan jött ez az ötlet az alapító

közösségnek, hogy Waldorf-iskolát létesítsenek. A

megkérdezettek többsége szerint igény volt a

Waldorf-oktatásra az óvoda után (amely néhány

éve működik a városban). Az együttműködő-

kezdeményező szülői mag több tagja, akik helyi

hősnek tekinthetők ebben az innovációs

„történetben” ismerte egymást, hiszen a Waldorf

óvodában gyermekeik többnyire csoporttársak

voltak. Az interjúkból kiderült az is, hogy miként

tudtak egymásra pozitívan hatni, egymást

lelkesíteni, egymásra találni a célmegvalósítás

folyamatában. Némelyeknek az ötlete volt jó,

másban a tenni akarás erős, és az egymásra

pozitív hatásgyakorlás eredményesnek bizonyult.

Az udvarhelyszéki Waldorf-iskola alapítása során

lkülönböző személyiségek alkotják az alapító

szülői közösséget, azonban céljuk, amelyet

sikeresen megvalósítottak, azonos volt. A

közösségi tanulás tipikus lemodellezését láttatja az

iskolaalapításnak ez a szakasza.

3. Kikkel és hogyan tudták tervüket megvalósítani?

A megkérdezettek egy része szerint a szülők,

pedagógusok, barátok összefogása vezetett a terv

sikerességéhez, valamint az, hogy mindenki

önként vállalt feladatokkal járult hozzá

tevékenységükhöz.

4. Az iskolaaalpítási folyamatnak milyen lépései

voltak, ki milyen feladatokat vállalt, ki hogyan járult

hozzá az udvarhelyszéki Waldorf-iskola

megalapításához? Amikor megtudták, hogy

Székelylengyelfalván (Székelyudvarhelytől mintegy

5 km távolságra) lehetővé vált megkapniuk az

iskolaépületet (sok bonyodalmat követően) és azt

átalakítani a Waldorf–iskola igényei szerint,

elindították az iskolaalapítási folyamatot a Waldorf

Szövetségnél. Mivel a tanítói állást kellett

létrehozni, ezért a főtanfelügyelőhöz fordultak.

Bekerülve a beiskolázási tervbe, a tanfelügyelőség

is jóváhagyta a Waldorf-iskola létesítését. Már

majdnem minden sínen volt, de: a helyi

önkörmányzatnak egy formális szavazás keretén

belül szintén jóvá kellett volna hagynia a

beiskolázási tervet, azonban azt a Waldorf-osztály

nélkül fogadták el. Ekkor az alapító csapat próbált

politikusokat bevonni a folyamatba, tüntetett,

vitatkoztak. Egy későbbi falugyűlés keretében a

helyi közösség végül megszavazta, és elfogadták

a Waldorf-osztályt is. Végül pedig megkapták az

engedélyt az ARICIP-től (a romániai közoktatás

minőségbiztosítási szerve) is, így 2019

szeptemberében elindulhatott az első Waldorf-

iskola Udvarhelyszéken. Az interjúalanyok más

jellegű feladatokat is kiemeltek a hivatalos

ügyintézés és „lepapírozás” mellett, ugyanis sok-

sok teendő adódott: renováltak, barkácsoltak,

takarítottak, bútorokat szereztek be, festettek.

Ugyanakkor a vállalt feladatok között szerepeltek

előadások szervezései, a plakátok megrajzolása,

ezek hirdetése.

Zárógondolat

Ez az egyedi esetpélda újólag igazolja, hogy egy

társadalmi innovációs folyamat megvalósítása

során, a közösségnek óriási húzóereje van. A civil

kezdeményezésekben nagy szerepük van a helyi

hősöknek, akiknek kitartásuk és az ügy melletti

elköteleződésük segít a célig elmenni, segít az

akadályokon túllendülni, és akik nélkül ezek az

innovációk nem születnek meg. Így azonban a

közösség kovászaivá válnak és a közösségi

tanulás mozgatórugói is egyben. Az iskolaalapítás

helyi története által fontos tudatosítani, hogy ez a

közösség győzelme volt, a közösség

kockázatvállalása és a közösség sikere. Ha nincs

közösségi történet, az innováció elfelejtődik. Az

első előkészítő osztály már itt tanulhatott az elmúlt

tanévben. A következő osztályok indítása reményt

ad arra, hogy a történet nem merül feledésbe.
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