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PEDAGÓGIA 

K. FARKAS CLAUDIA 

Természetre nevelés az Agazzi-óvodában 

„A gyermek nem arra született, hogy marionett báb legyen”  

Rosa és Carolina Agazzi a múlt század első felében a kisgyermeknevelést új módszertannal gaz-

dagították, nevelési koncepciójuk ma is szívesen alkalmazott Olaszországban. A teljes gyermeki 

személyiséget fejlesztő Agazzi-módszer az óvodát családias színtérré varázsolta . Az önállóság 

fejlesztésére, a gyermeki spontaneitáson és cselekvésen alapuló tevékenységformákra törekedtek 

egyszerű, ám ötletes eszközkészlettel, és erőteljes természetpedagógiai irányultsággal. Az írás 

középpontjában módszerük bemutatása és elemzése áll. A cikk rámutat, hogy a gyakorlatba ma is 

könnyedén átültethetőek értékes elemei. 

 

Rosa Agazzi (1866-1951) és Carolina Agazzi (18701945) a múlt század első felében a 

kisgyermeknevelést új módszertannal gazdagították, nevelési koncepciójuk ma is szívesen 

alkalmazott Olaszországban. A teljes gyermeki személyiséget fejlesztő Agazzi-módszer az 

óvodát családias színtérré varázsolta, ahol az önállóság fejlesztésére, a gyermeki sponta-

neitáson és cselekvésen alapuló tevékenységformákra törekedtek egyszerű, ám ötletes esz-

közkészlettel, erőteljes természetpedagógiai irányultsággal. Óvodájuk egyfajta átvezető 

lépcsőt jelentett a gyermek számára a család közegéből a külvilág felé, kedvesség hatotta 

át (Grazzini, 2009; Altea, 2011).  

Az Agazzi-k Lombardia régiójának szülöttei. Az elemi iskolát Volongo-ban járták, majd 

a Scuola Normale di Brescia elvégzését követően megkezdték pedagógusi tevékenységü-

ket. 1899-ben egy kis faluba kerültek, Nave-ba, ahol Carolina óvodás korú gyermekekkel, 

Rosa elemi iskolásokkal foglalkozott. Kettejükre mintegy kétszáz gyermeket bíztak. Az 

aportiánus módszertan merevségével szembesülve újításokkal próbálkoztak, hogy kelle-

mesebbé és hasznosabbá tegyék a gyermekek számára az óvoda és az iskola világát. Pályá-

juk alakulásában fordulatot hozott, amikor találkoztak Pietro Pasquali-val, a bresciai elemi 

iskolák modern pedagógiai módszerek iránt elkötelezett módszertani igazgatójával. 

Pasquali a gyermek természetes fejlődéséből kiinduló, kényszerek nélküli, játékos és spon-

tán nevelés híve volt, aki felfigyelt az Agazzi nővérek kitűnő tanítási képességeire. Ösztö-

nözte őket, hogy végezzenek el egy fröbeliánus szellemiségű óvóképző kurzust. Rosa és 

Carolina Agazzi a német pedagógus-innovátor koncepcióit megismerve 1896-ban 

Mompiano-ba került, ahol kifejlesztették a nevüket viselő módszert, amely a fröbeliánus 

modellt vette alapul, ám azt alaposan módosította (Sante Di Pol, 2005; Vigilante, 2018 ; 

Altea, 2011). 

Rosa Agazzi 1898-ban résztvevője volt a Torinói Országos Pedagógiai Kongresszusnak, 

és A froebeliánus óvodák pedagógiai rendszere címmel tartott előadást. Éles kritikával il-

lette Fröbel pedagógiáját. Rosa ostorozta az olasz óvodák általános állapotát, és előadásá-

ban így szólította meg óvónő társait: „a gyermek nem arra született, hogy marionett báb 

legyen; ha nem tudjátok felkelteni az érdeklődést, a figyelmet, a cselekvést, hagyjatok fel a 
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neveléssel, vagy tanuljatok” (Agazzi, 1898, 307.; Sante Di Pol, 2005). Az óvodai élet át-

alakítását célzó koncepciójuk a konferenciaszereplést követően széles körben ismert lett, 

Mompiano-i intézményük modell-óvodává emelkedett, sokan keresték fel, és érdeklődtek 

a módszerei iránt (Grazzini, 2009). 

Az Agazzi-modell nem megkövesedett módszertani gyűjtemény, inkább kísérletező jel-

leg a sajátja. A nővérek az óvodák átalakítását, a kreativitásra ösztönző gyermekléptékű-

séget javasolták, ahol a gyermeket hagyják szabadon cselekedni, és tiszteletben tartják a 

spontaneitását. Az Agazzi-óvoda a Montessori-módszer kortársa volt, azonban más-más 

szociokulturális környezetben valósultak meg a kísérletező hölgyek reformelképzelései, a 

„La Dottoressa” programja inkább városi környezetben, Rosa és Carolina Agazzié pedig 

vidéken, kis településeken (Cassotti, 1955; Altea, 2011). 

Az Agazzi nővérek óvodájának elnevezése „scuola materna”, ami annyit tesz, hogy 

„anyai óvoda”. A névválasztás arra utal, hogy kisgyermeknevelő intézményüket család tí-

pusú közösséggé kívánták formálni, ahol hasonlóan tevékenykednek, beszélnek, mint a 

családban szokás. Az otthonihoz hasonló meleg, szeretetteljes légkör megteremtésére tö-

rekedtek. Modelljük a gyermeket egyszerű, hétköznapi környezetbe helyezte, ahol az 

óvónő „anyai” tulajdonságokkal bír, mélyen elkötelezett a gyermek fejlesztése iránt, ezen 

túlmenően alapos módszertani és pszichológiai felkészültséggel rendelkezik. A nagyfokú 

érzékenység előfeltétele a kisgyermekkel való szép és eredményes foglalkozásnak 

(Grazzini, 2009; Varga, 2011; Altea, 2011). 

Módszertanuk csomóponti elemei az alábbiak: egyszerű tárgyak használata, spontán já-

ték, természetközeli tevékenységformák, szabad levegőn tartózkodás.   

Az óvoda kialakítása egy „kicsi házhoz” volt hasonlatos, szobával, kerttel, raktárhelyi-

séggel. A berendezés a lehető legegyszerűbb volt, könnyen mozgatható kicsi székekkel, 

asztalkákkal. A falakat képek, az ablakokat virágok díszítették. Volt itt egy különleges 

funkciójú helyiség, az ún. „Kacatok múzeuma”. Létrehozásának ötletét az a felismerés 

adta, hogy a gyerekek szívesen gyűjtöttek a zsebeikben „kis kincseket”, vagyis utcán lelt 

kavicsokat, szövetdarabokat, stb. Ezek a „kincsek” a „Kacatok múzeumában” hasznos és 

természetes óvodai játékok lettek (Grazzini, 2009).  

Az Agazzik azt találták jónak, hogy a gyermek a valódi világból származó tárgyakkal 

játsszon-dolgozzon, amely alatt részben a talált tárgyakat (pl. kövek, szögek, gombok, 

gyümölcsmagvak, madzagok, újságkivágatok, képeslapok, stb.) részben az általuk készített 

tárgyakat (pl. kosarak, táskák, papírból kivágott alakzatok, stb.) értették. A gyermekek ily 

módon ismerték meg az anyagokat, a formákat, a méreteket. Rosa és Carolina Agazzi a 

„játékszer” fogalmát kibővítették, és nem csupán a felnőttek által nekik készítetteket értet-

ték ide tartozónak, hanem az „esetleges” tárgyakat is. Felismerték, hogy minden kis tárgy-

ból, amit a gyermek összegyűjt, játék lehet. Az Agazzik bizonyították ezzel, hogy nem 

kellenek feltétlenül bonyolult eszközök a fejlesztő folyamathoz (mint például Montessori-

nál) (Grazzini, 2009; Ceriani-Nigro, 2006; Bús, 2013; Cassotti, 1955).  

Óvodájukban a „cselekvő gyermek” a mindennapi élet jelenségvilágát ismerte meg 

(Lombardo-Radice, 1934; Altea, 2011). Bátorították a gyermeket, hogy önmaga csinálja a 

dolgokat, „egyedül”. Tág teret hagytak szabad játékának, kevés volt a „megtanítanivaló” 

ismeret. Kritizálták az idő előtti oktatást, mondván, ők kisgyermekekkel fogla lkoznak, nem 

iskolásokkal. Arra törekedtek, hogy a gyermek maga fedezze fel az őt körülölelő világot, 

a közösségi élet rendjét, szabályait. Valós pillanatokból szűrtek le hasznos ismereteket a 

gyermekek. Játékuk alatt a pedagógus felügyelt, de nem avatkozott be túlzott mértékben. 

A nevelőnőkkel kapcsolatban az Agazzik rámutattak a megfelelő képzettség fontosságára. 

Az agazziánus modellben a nevelőnő a módszertani tevékenység inspirálója, „anyai” tulaj-
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donságokkal rendelkezik, önzetlen. Hogy módszerük hatékonyabb legyen, a szülőknek fel-

világosító programokat szerveztek, „vasárnapi iskolában” látták el őket tanácsokkal, mert 

nem rendelkeznek kellő ismerettel a gyermeknevelésről.  

Meglátásuk szerint az óvónőnek bölcs megfigyelőnek kell lennie, hogy megtalálja a leg-

megfelelőbb pillanatot és helyzetet a gyermekek fejlődésének elősegítésére, új dolgok 

megismerésének ösztönzésére, és részt kell vennie játékaikban is. Elképzelésük alapján a 

pedagógusnak nagyobb teret kell hagyni az egyedül végzett szabad tevékenységnek és 

előnyben részesíteni az ösztönös módszert, amely a legalkalmasabb a megértésre. Az 

Agazzi óvodában az óvónő új típusa jelent meg, aki kezdeményező, motiváló, rugalmas, 

képes arra, hogy színes és tartalmas óvodai életet szervezzen (Grazzini, 2009; Vigi lante, 

2018; Cassotti, 1955; Ruffinato, 2007; Altea, 2011).  

A két óvónő a kisgyermeknevelés világába új színt hozott azáltal is, hogy mások által 

figyelmen kívül hagyott területeket emelt a nevelés körébe, mint például a kertészkedést. 

A kerti játék-munka révén a gyerekek megismerték a természet sokszínűségét és törvé-

nyeit, az évszakokat, a légköri jelenségeket, és a nem hagyományosan játékra való tárgyak 

használatát (pl. kapa, gereblye, ásó). A kerti tevékenységek azt célozták, hogy a gyermek 

harmóniában legyen a természettel, annak szeretetére és óvására ösztönzött. Közvetlen 

kapcsolatba kerültek a földdel, az állatokkal, a növényekkel, megismerték a magvakat. A 

kertben a gyerekek a szabad levegőn voltak, hasznos munkát végeztek, és jó érzéssel töl-

tötte el őket, ha láthatták, miként nő egy virág, vagy gyümölcs, amely az ő gondos munká-

juk eredménye. A munkák a felelősségérzetet is fejlesztették. Felismerték például, hogy 

gondozni kell a növényt, hogy ne száradjon el. A természetben végzett játék-munka türel-

met, kitartást, aktív figyelmet fejlesztett, cselekvés és a játék révén tanultak.  

Bevezették az óvodai jelek használatát: a választott jelek rákerültek a kicsik ruhájára, 

köpenyére, székére. A tárgyak absztrakciójának használata fejlesztette a memóriát, az  el-

vont gondolkodást, megtanított a tárgyak óvására. A rendhez szoktatás és az együttműködő 

magatartás, a gyengébbek támogatása az agazziánus pedagógia sarkalatos pontjai. A ve-

gyes életkorú csoportokban mindenki próbált segíteni a másiknak, miközben neki i s segí-

tettek, ha szüksége volt rá. A sokoldalú személyiségfejlesztés, a többsíkú nevelés – eszté-

tikai, érzelmi, érzékszervi, fizikai, erkölcsi, vallásos – gazdagította a gyermekeket és elő-

készítette beilleszkedésüket a környezetükbe. Egyúttal próbálták belsővé tenni a fegyelme-

zettséget és az engedelmességet (Altea, 2011). 

A helyes nyelvhasználatra nagy figyelmet fordítottak, úgy vélték, az óvónőtől hallott 

igényes, szép beszéd hozzásegíti a gyermekeket az olasz nyelv magas szintű elsajátításá-

hoz. A spontán rajz a gyerekek önkifejezését segítette, a közös éneklés, az egyszerűbb dí-

szítési munkálatok mindennaposak voltak (Lombardo-Radice, 1934). A higiéniára szokta-

tás priori volt, minden reggel tisztasági vizsgálattal indult. Újdonságot jelentett, hogy min-

den gyermeknek lett törölközője, zsebkendője, pohara. A kicsik egyforma köpenybe búj-

tak, ami azt fejezte ki, hogy nincs különbség a gyermekek között, mindenki egyenlő.  

Az Agazzi-modell rendkívül elterjedt és sikeres lett. Az neves olasz pedagógus, Giu-

seppe Lombardo Radice az Agazzi-módszerben látta kisgyermeknevelésről vallott pedagó-

giai koncepcióinak tiszta megvalósulását, és írásokkal járult hozzá itáliai elterjesztéséhez  

(Lombardo-Radice, 1934). Rosa és Carolina érdeme, hogy nyugodt, kellemes hangulatú 

helyet teremtettek a gyermekek számára, és hagyták, hogy szabadon tevékenykedjenek és 

felfedezéseket tegyenek. Vitatható aspektusa a modelljüknek, hogy a spontaneitás hangsú-

lyozása mellett a pedagógus központi szerepe is az, a tevékenységi formák szervezőjeként  

(Grazzini, 2009; Altea, 2011). 

Az Agazzi módszer sikerének titka abban rejlett, hogy egyszerű, könnyen érthető és kö-

vethető volt a családok számára, beemelte a családi élet legnemesebb hagyományait, és 
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úgy volt reformer, hogy nem szakított teljesen a múltbéli mintákkal sem. A gyakorlatba ma 

is könnyedén átültethető több értékes eleme: a családias hangulat, a „Kacatok múzeuma”, 

a természet szeretetére nevelés. Óvodájukban a gyermekek nem lettek „marionett bábok”, 

hanem a kertben sürgölődő, kavicsokat gyűjtögető, a természetet felfedező kiskertészek-

palánták. 
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