
„Indulj el egy úton...” 

(Módszertani segédanyag a külhoni óvodáknak) 

A magyar országhatárokon túli szórványmagyarság fiatal nemzedékét 

támogató kezdeményezés indult  2012-ben útjára. Még 2011 

novemberében a Magyar Állandó Értekezlet határozott a magyar 

nemzetpolitikai stratégia új dokumentumáról. Ennek keretében a külhoni 

közösségek szellemi gyarapodásának támogatását célozták meg, a 

mindenütt tapasztalható fogyás, apadás ellensúlyozásaként.  

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai 

Államtitkársága kezdeményezésére az évet „a külhoni magyar óvodák 

évének” nyilvánították, és ennek keretében a külhoni intézmények 

rendszerében az első láncszemre, az óvodára koncentráltak (Répás 

Zsuzsanna). Ez az év nemcsak jelképes formában, nevében lett a 

legkisebbek éve, hanem oly módon is, hogy egy kiadványcsomag is 

megjelent ez alkalomból, amelyet a külhoni nevelési intézmények és az 

azokban tevékenykedő pedagógusok számára állítottak össze.  

Ilyen átfogó tananyag-kiegészítő összeállítására kevés példa született az 

utóbbi évtizedekben. Első alkalommal jelent meg olyan háttéranyag a 

változó környezetben tanítók „kézikönyveként”, amely az elvárásokat és 

azok megvalósítása felé tett lépéseket nem bízza teljes mértékben a 

pedagógusokra, a találékonyságukra, a helyi esetleges megoldásokra, hogy 

ki-ki válogasson képzettségének vagy / és  irányultságának kedvező 

könyveket, hanem egyfajta közös alapot adó kiegészítő kulturális 

háttéranyag került rendszerezve a határon túli intézményekben 

tevékenykedők kezébe. 

A külhoni óvodák és ottani óvónők segítségére szánt anyagot olyan hazai 

tanítók, pedagógusok állították össze, akik a gazdag magyarországi 

tapasztalat alapján egységesebb foglalkozás és foglalkoztatás irányába 

kívánták az óvodai nevelést elmozdítani. Egyúttal a külhoni magyar 



óvodapedagógusok által éveken át megfogalmazott igényeket kívánta 

kielégíteni, szorosan kapcsolódva az óvodák évének programjához. 

Az anyaghoz tartozó három kötet három irányt jelez. Az első – a 

szakmában, a pedagógiában nélkülözhetetlen sajátos korosztályi – 

módszertani kérdésekkel foglalkozik, borítólapján a jelképesnek is 

nevezhető népmesei címmel: Hét aranyalma. A szerteágazó anyag 

munkatársai, összeállítói az ELTE, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar, a váci Apor Vilmos Főiskola, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a 

Debreceni Egyetem oktatói, előadói.   

A második kötet a szöveg- és énekgyűjtemények sorát gazdagítja, benne 

szép számmal találhatók rendszerezve az év napjainak múlásához igazodó 

mesék, versek, szokásmagyarázatok, néphagyományok és kézművességi 

tudnivalók. A hagyományok és az anyanyelv oktatását célzó Fogd a kezét! 

Add tovább! kötetet ajánlott szakirodalommal egészítették ki, így 

továbbmutat önmagán, segít az igényes továbbválogatásban. 

A harmadik kísérőanyag egy játékokat tartalmazó füzet: Kerek-világ, 

Gonda Judit munkája. Benne az átlagostól eltérő gyermeki készség- és 

képességszint megismerésében felhasználható játékok, mozgás-fejlesztő 

gyakorlatok találhatók.  

A nyomtatványok hármas tagoltsága folytatódik a hangzó kísérőanyagok 

terén is. A „Táncra lábam!” parancsa valójában a Tímár-módszer 

bemutatása. Ezt az új módszert Tímár Böske és Mayer Orsolya mutatják 

be az érdeklődő óvodapedagógusoknak hat DVD-n. A Tímár-módszer – 

fogalmazza meg a CD kísérőfüzete – a tánc világában ugyanazt jelenti, 

mint a Kodály-módszer a (nép)zenei nevelés terén. A különböző 

helyszíneken fölvett filmek, óvodai órák, tevékenységek jó előzetes 

felkészítést jelentenek azok számára, akik ilyen alaposan be szeretnék 

építeni későbbi tevékenységükbe a népzenei világot. 

Ehhez az igényes zenei neveléshez a Népzenei szemelvények a Kárpát-

medencéből nagyon sokféle módon felhasználható, tiszta hangzású, eredeti 



és gazdag népzenei anyagot ad öt CD-n az óvodapedagógusok kezébe, 

végigvezetve a Kárpát-medence népzenei dialektusain. Külön előnye az 

énekhangot mellőző előadás, így bármely intézményben a gyerekek bátran 

ráénekelhetik a zenekari kíséretre a szöveget. A jegyzetíró személyes 

véleménye: nagyon jó elgondolás volt így megvalósítani a kísérő CD-k 

sorozatát. A hangzó anyag harmadik csemegéje a közismert mesemondó és 

népdalénekes Fábián Éva meséje a határon túli kisgyerekeknek, Gyökér 

adja fáját.... 

Az év folyamán a különböző szakmai fórumokon, rendezvényeken, 

találkozókon a teljes anyagot igyekeztek a pedagógusok kezébe eljuttatni, 

hogy lehetőleg minden olyan nagy és kicsi, városi és vidéki tanítási 

intézmény, ahol az óvodás korosztállyal foglalkoznak, hozzájuthasson.  

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiadásában megjelent munka az első 

lépését jelentette egy sorozatnak, amely a 2013-as évben a külhoni magyar 

kisiskolások évével folytatódik, az elképzelések szerint újabb, a kissé 

nagyobbak, a hat–tíz éves korosztály tanítását támogató módszertani 

anyagokkal.  

Ha a változatos tanítást-nevelést támogató módszertani csomag anyaga 

eljut mindazokhoz, akik a jövőt jelentik, akkor a befektetett munka célba 

ért, megérte ezen az úton elindulni, megérte ezt a sokoldalú útjára indítani.  
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