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Katona Irén óvónő huszonöt évi bábszínház-igazgatás és negyvenévi 
szakmai tapasztalat után dolgozta ki koncepcióit. Jelen könyv a szerves művelt-
ségre alapozott oktatási rendszer elméleti felére koncentrál, és nevelési elveit 
szögezi le, a jóval részletesebb gyakorlati részt hónapokra bontva később terve-
zi megjelentetni.  

Fontos szerepet kap az, hogy ez a régi bölcsességre alapozott új oktatási 
módszer alapgondolata világosan körvonalazódjon az olvasó, esetleges pedagó-
gus előtt, aki a későbbiekben fel szeretné használni a gyakorlatban is ezeket az 
eljárásokat. A könyv részletesen végigjárja a témát, több szempontból is meg-
közelítve az elméleti oldalát a dolognak. A gyakorlati részéről csak érintőlege-
sen, ízelítőként számol be a tervezett későbbi kiadások miatt. A könyv részlete-
sen leírja, hogyan fejleszthető a gyermek az aktuális pedagógiai paradigmáknak 
megfelelően, megvilágítva, hogy ezekkel a módszerekkel az óvodások hogyan 
érik el a kívánt fejlettségi szintet. Talán ezen igyekezetében is sokszor túlságo-

san általános koncepciók kerülnek tár-
gyalásra, melyek nemigen mondhatók 
a módszer specifikumának, általános 
pedagógiai kézikönyvre emlékeztetve. 

Már a jól megtervezett borító, me-
leg színeivel, ősi motívumaival sugallja 
a könyv fő gondolatmenetét. A szer-
ves műveltségre alapozott nevelés, 
ahogy a neve is mutatja, nem őrizni 
akarja a hagyományokat vagy konzer-
válni, hanem egy aktív folyamat része-
ként a gyermek életébe ültetni, velük 
közösen átélni, és a hétköznapok ré-
szévé tenni a tradíciókat. Olyan kultu-
rális hagyatékokra épít, melyet a régi 
ember nap mint napi tudásának élő, 
szerves része volt a természettel való 
szoros interakció révén, csak sajnos az 
idő folyamán feledésbe merültek. 
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Pontosan ezért a gyermek életét is a természethez, a környezethez, a gyökerek-
hez próbálja közelíteni, ezzel segítve megtalálni önmagát. Mind szellemi, mind 
lelki szintekkel szimultán próbál foglalkozni. Egyik fő kulcsszavának a kapcso-
latteremtést emelhetjük ki, hisz nemcsak az előzetes tudás felhasználásával 
próbál valódi, előhívható új ismereteket fölépíteni, hanem az új dolgokat is re-
lációjában közelíti meg. Ha van egy téma, mind a motoros, mind a nyelvi, mind 
pedig a szociális fejlődés figyelembevételével állítja össze a foglalkozásokat. 
Például, ha a kenyérsütés a téma, akkor folyamatában próbálják megragadni a 
dolgot (hogy a gyermekek értsék meg az ok-okozati relációkat a dolgok között), 
kezdik például búzaültetéssel, ahol a gyermekek maguk is felelősséget vállalhat-
nak. Öntözgetve, vigyázgatva a fejlődő növényre, közösen megőrlik a búzát, 
megszitálva a lisztet, meggyúrva a kenyeret, a mozgáskoordinációt fejlesztik, 
miközben odakapcsolódó mondókákat mondanak, énekeket tanulnak, fejleszt-
ve a ritmusérzéket, zenei kompetenciákat. Mindent összefüggésében próbálnak 
megragadni (egyénre szabott felelősségteljes munkákat kiosztva szociális érzé-
kenységüket is finomítva) azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesz-
tését célozva meg, amelyek főként érzelmi és akarati tulajdonságok fejlődését, 
valamint a magatartás és közösségi viselkedés kialakítását segítik elő. Nem a 
lexikális minőségű ismeretátadáson van a hangsúly, hanem az alkalmazható, 
„szerves”, praktikus tudáson. A szerves műveltséget – a világ összefüggéseiben 
– teljességében való gondolkozásként fogják fel, mely a nemzedéki tudásátadás 
láncolatán keresztül örökítődik tovább és tovább. Az évkörre felépített temati-
ka a külső természeti változásrend (makrokozmoszi szint) és a belső világukban 
spirálisan megfigyelhető fejlődés (mikrokozmoszi szint) között teremt élő kap-
csolatot. Ezáltal segít éreztetni a gyermekkel, hogy ő is fontos és nélkülözhetet-
len része a világ egészének.  

Gyermekképe is, a reformpedagógiai koncepciókkal összhangban, nem 
üres tartályként fogja fel a kicsiket, amelybe az ismereteket töltve egy embert 
kapunk, hanem mint isteni, teljes és megismételhetetlen teremtmény vele szüle-
tett tudására próbálnak építeni, ahol az óvónő csak lehetőségeket teremt ezek 
kibontására, gyarapítására. A könyv pozitívumaként emelhetjük ki, hogy elke-
rülte azt a hibalehetőséget, amellyel a múltra alapozva egy lépést tehetett volna 
hátrafelé. Ezzel szemben, ahogy a fentiekben is láthattuk, nagyon is aktuális 
nézőpontból használja fel: a település táji-történeti meghatározottságát, 
szociokulturális hátterét (ennek hatását a családokra, gyermekekre), az óvoda 
lehetőségeit, a csoportok összetételét. A sokszor elítélt, elmaradottnak titulált 
vegyes korosztályú csoportokban új lehetőségeket lát. Szemlélete szerint a kü-
lönböző életkorú gyermekek egymást fejlesztve könnyebben tanulnak: a kicsik 
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a nagyobbaktól, a nagyok a kicsiket tanítva, vagy sokszor egymástól tanulva, 
segítve. 

Fontos hangsúlyt fektet a gyermek természetes kíváncsiságának megőrzésé-
re, és motivációjának nem félelemmel történő megtartására. Abból a tényből 
indul ki, melyet mi magunk is megfigyelhetünk, hogy a gyermek alapvetően kí-
vánja a világ megismerését, felfedezését, amíg sokszor maguk a felnőttek ki 
nem irtják ezt a természetes, vele született csodát. Mivel óvodás korban a hang-
súly inkább az érzelmi nevelésen van, mintsem a mennyiségi tudás megszerzé-
sén, ez a probléma még jobban kiéleződik. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a szerves műveltségre alapozott tanulás 
pont az ilyen hátulütőket próbálja kikerülni. A külső-belső harmónia az én és a 
természet, a család, a közösség, a nemzet és a világ közötti összhang teremtése 
által az élet ritmusát adja, mely az ember számára megkapaszkodást, biztonság-
érzetet nyújt. Talán ez a könyv alapgondolata, mely az óvodás korosztályra lett 
konkrétan alkalmazva, de véleményem szerint felsőbb iskolákba tanító pedagó-
gusok is bátran és inspirálódva forgathatják. Olyan tudás tárulkozik elénk, mely 
talán legpontosabban egy fajta új köntösbe bújtatott régi bölcsességként ragad-
ható meg, mely alaposan szem előtt tartja a gyermekek széles körű interaktív 
fejlődését és motivációt serkentő felfedezését. 
 

 
 

 


