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Német nemzetiségi óvodapedagógus képzés Sopronban 

 

Sopronban a német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés hosszú múltra tekint vissza, és 

a képzés meghatározó szerepet játszik a régióban. Alábbi tanulmány célja a nemzetiségi 

képzés általános céljainak megfogalmazása, ezen belül a Nyugat-magyarországi 

Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán folyó német nemzetiségi óvodapedagógus-

képzés bemutatása. Ennek keretében sor kerül egy rövid történeti áttekintésre, a képzés 

feltételeinek elemzésére. A tanulmány fontos részét alkotja a gyakorlati képzés, ezen 

belül a külföldi szakmai gyakorlat szerepének hangsúlyozása. Végül megfogalmazódnak 

benne a képzést biztosító intézmény, valamint az oktatók részéről megvalósítandó 

feladatok. 

 

Történeti áttekintés 

Mintegy ötven éve, 1959. szeptember 8-án nyitotta meg a kapuit az érettségire épülő, két éves 

Felsőfokú Óvónőképző Intézet Sopronban. Ugyanebben az évben vette kezdetét –

Magyarországon elsőként – a német nemzetiségi óvodapedagógusok képzése is. 

Intézményünk, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara azóta a 

német nemzetiségi óvodapedagógus képzés legnagyobb számú hallgatósággal rendelkező 

magyarországi központja. A hagyományos, két éves képzés mellett az 1988/1989-es tanévben 

kísérleti jelleggel három éves képzési csoportok is elindultak, az összes hallgató azonban csak 

1989 szeptemberében kezdte meg tanulmányait a három éves főiskolai képzésben. Ez a 

változás a német nemzetiségi óvodapedagógusok képzésében is módosulást eredményezett, 

mert bevezettek új tantárgyakat is, amelyek hozzájárultak a nemzetiségi jelleg erősítéséhez, a 

hallgatók ismereteinek bővítéséhez a német nemzetiség kultúrája, történelme vonatkozásában, 

a végzett hallgatók munkaerő-piaci esélyeinek javulásához, valamint az óvodapedagógusi 

munka fokozottabb hatékonyságához. 

 A nappali tagozat mellett bevezetésre került a német nemzetiségi óvodapedagógusok 

budapesti helyszínű levelező tagozatú képzése, óvodapedagógusi képesítéssel már rendelkező 

óvónők számára. A képzés levelező tagozaton Talabér Ferencné vezetésével nagy sikerrel 

folyt, és több évig országos szinten egyedüliként, összesen mintegy tíz éven át (2006-ig) 

biztosította kiváló szakemberek képzését. 
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 1999 óta szakvizsgás képzések, szakirányú továbbképzések is indultak, amelyek iránt szintén 

nagy érdeklődés mutatkozott. 6 éves szünet után, 2012-ben ismét beindult a 2 éves, immár 

soproni helyszínű levelező képzés diplomával már rendelkező óvodapedagógusok számára. 

 A bolognai rendszer bevezetésével az új oktatási struktúrában a nemzetiségi óvodapedagógus 

képzés sajnálatos módon önálló szakból szakiránnyá vált. A képzés veszített ugyan  a 

súlyából, mert a hallgatók azóta a különböző tantárgyakat csökkentett óraszámban 

tanulhatják, de az oktatók igyekeznek a képzés színvonalát megőrizni. A képzés továbbra is 

igyekszik megfelelni a nemzetiségi és nem nemzetiségi gyökerekkel rendelkező, 3–6 éves 

gyermekek nevelésével, oktatásával kapcsolatban a nyugat-dunántúli régióban 

megfogalmazódott elvárásoknak. 

 1992-ben Sopronban a horvát óvodapedagógus képzés is elindult. Az akkreditált képzésre az 

utolsó három tanévben azonban nem volt jelentkező, és időközben a személyi feltételek is 

megváltoztak, ezért az utolsó hallgató Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Tanárképző 

Főiskola nemzetiségi tanszéke horvát oktatói segítségével fejezte be tanulmányait. 

  

A német nemzetiségi óvodapedagógussal szemben támasztott követelmények 

Vajon melyek azok az elvárások, amelyeknek a végzett német nemzetiségi 

óvodapedagógusoknak meg kell felelniük? Az óvodákban a kétnyelvű gyermekcsoportban 

folyó nyelvi nevelőmunka céljai az alábbiak: a szókincsfejlesztés, a hagyományápolás, a 

kiejtéstanulás, a válaszadó szerepének gyakorlása, a beszédmegértés, a hallás utáni megértés 

elérése és a kétnyelvű identitástudat alapozása (Talabér 2004: 14). Ennek értelmében a 

szakiránynak olyan óvodapedagógus szakemberek képzését kell biztosítania, akik képesek a 

3–6 éves korosztály magyar- és nemzetiségi nyelven történő nevelésére; ki kell alakítania a 

hallgatókban azokat a nyelvi kompetenciákat, amelyek szükségesek a kisebbségi nyelv 

továbbadásához, ahhoz, hogy a kisebbségi- vagy kétnyelvű óvodai gyermekcsoportban minél 

teljesebbé váljon a nyelvelsajátítás és a kisebbségi nyelvi kommunikáció. 

(http://www.tanszertar.hu/eken/2008_01/bzs_0801.htm) 

De vajon meg tudnak-e felelni a végzett óvodapedagógusok ezeknek az elvárásoknak, és 

mitől függ, hogy tudják-e azokat teljesíteni? Annak, hogy meg tudjanak felelni a felsorolt 

elvárásoknak, több feltétele is van. 

 Először is fontos, hogy a képzésben megfelelő tantárgyak szerepeljenek. A Képzési és 

Kimeneti Követelményekben lefektetett elvek értelmében a tantárgyaknak hozzá kell 

járulniuk olyan óvodapedagógus szakemberek képzéséhez, akik ismerik a kisebbségi nyelvi 

nevelés cél- és feladatrendszerét, és képesek megszerzett elméleti ismereteiket szakmai 

munkájukba beépíteni és hatékonyan alkalmazni. Továbbá a nyelvelsajátítás folyamatának és 

módszereinek ismeretében képesek a nyelvi foglalkozások szervezésére és vezetésére, 

valamint ennek keretében a nemzetiségi hagyományok és a nemzetiségi nyelv iránti pozitív 

beállítódás kialakítására, valamint ismerik a nemzetiségi óvodapedagógustól elvárható 

megfelelő magatartásmódot, és rendelkeznek a kétnyelvű környezetben elvárható 

nyelvtudással, továbbá ismerik a nemzetiségi óvodapedagógus nemzetiségi nyelvátadó, 

anyanyelvre nevelő, nyelvi példát nyújtó szerepét. 

(http://www.tanszertar.hu/eken/2008_01/bzs_0801.htm) 

http://www.tanszertar.hu/eken/2008_01/bzs_0801.htm
http://www.tanszertar.hu/eken/2008_01/bzs_0801.htm
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 A másik fontos feltétel, amelynek a nemzetiségi képzés esetén szintén teljesülnie kell, a 

német nemzetiségi nyelv ismerete. A német nemzetiségi nyelvet lehetőség szerint be kell 

építeni az oktatásba, meg kell jelennie az óvodai szakmai gyakorlatokon a gyermekeknek 

mondott mondókákban, a nekik énekelt dalokban. Kérdés, hogy napjainkban teljesül-e ez a 

feltétel? Elegendő ehhez, ha csak a képzésben teljesülnek a feltételek? Csak a képzésnek kell 

megfelelnie ezen elvárásnak? 

 A magyarországi németek asszimilációja[1] a letelepedésük óta eltelt több mint három 

évszázadban olyan nagy méreteket öltött, hogy a legtöbb német nemzetiségi család már nem 

tudja teljesíteni azt az alapvető feladatát, hogy a nemzetiség nyelvét átörökítse. Ezért az ilyen 

családokban felnőtt, német nemzetiségi óvodapedagógus képzésbe érkező legtöbb német 

nemzetiségi hallgató sem rendelkezik a német nemzetiségi nyelv ismeretével, vagy annak 

csak passzív birtoklója, nem pedig aktív használója. Ugyanakkor kiemelt elvárásként 

fogalmazzák meg a családok a nemzetiségi óvodák óvodapedagógusaival szemben, hogy a 

gyermekeknek a nemzetiségi német nyelv, kultúra, hagyományok, kétnyelvű identitástudat 

átadását intézményes keretek között, szervezett formában[2] biztosítsák (vö. 

http://www.tanszertar.hu/eken/2008_01/bzs_0801.htm). Ha azonban ez már a családban nem 

biztosított, nem megy végbe, akkor hogyan lehet ilyen elvárásokat támasztani? Hiszen a 

nemzetiség nem tud olyan pedagógusokat kibocsátani, akik ezeket az elvárásokat teljesíteni 

tudják.[3] Akkor lemondunk a német nemzetiségi nyelv átadásáról? 

 A 2001-es népszámlálás eredményei a magukat német anyanyelvűnek vallók létszámát 

tekintve csökkenő tendenciát mutat 1990-hez képest: létszámuk 1990 óta 37 511-ről 33 792-re 

csökkent. Ebben a létszámban nyilván túlnyomó többségben vannak a legidősebb generáció 

képviselői, hiszen kutatások igazolják, hogy a legfiatalabb generáció a nyelvcsere állapotában 

található és anyanyelve nem a nemzetiség nyelve, hanem a magyar. Az a német nemzetiségi 

nyelv pedig, amelyet a 2001-es adatok szerint 33 792-en beszéltek anyanyelvükként, 

visszaszorult az informális szférába, a családi, baráti színtérre. A hivatalos szférában a magyar 

a használatos, használható nyelv, a német irodalmi nyelvet idegen nyelvként tanulják a német 

nemzetiségi származású fiatalok is intézményes keretek között. Ez pedig – néhány kivételtől 

eltekintve – óvodától a felsőoktatásig érvényes. 

 Nehezen megvalósítható a német nemzetiségi családok gyermekeinek német nemzetiségi 

nyelven történő óvodai nevelése azért is, mert a nemzetiségi gyermekcsoportokba egyre több 

nem nemzetiségi származású gyermeket íratnak be szüleik, és az óvodák az ő német nyelvi 

nevelésüket is felvállalják, mert a csoportlétszámot nem lehetne csupán német nemzetiségű 

gyermekekkel feltölteni. E gyermekek szülei részéről viszont az az igény fogalmazódik meg, 

hogy az óvodapedagógus megtanítsa gyermeküket a németre mint idegen nyelvre, és 

felkészítse az iskolai nyelvtanulásra, ami pedig  – a német nemzetiségi iskolák esetét kivéve 

 – pusztán az irodalmi német nyelv tanítását jelenti, német nemzetiségi kulturális elemek 

nélkül. 

 Ha eltekintünk a nyelvi tényezőtől és megnézzük azoknak a számát, akik a 2001-es adatok 

szerint kötődnek a német nemzetiségi hagyományokhoz és kultúrához, akkor jelentős 

különbséget tapasztalhatunk: az ő létszámuk ugyanis 88 416 volt. Kérdés tehát, hogy a 

nyelven kívül mi az, ami még hozzájárulhat a német nemzetiségi családokból származó 

gyermekek identitásának kialakításához, fontos szerepet tölthet be a gyermekek nemzetiségi 

nevelésében? És vajon milyen elvárások támaszthatók a gyermekeket nevelő pedagógusokkal 

szemben? Ez pedig nem más, mint a nemzetiségi kultúra nem kizárólagosan nyelvi 

vonatkozásainak, a hagyományoknak az ismerete, hiszen a Magyarországi Németek Országos 

http://www.tanszertar.hu/eken/2008_01/bzs_0801.htm
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Önkormányzata is az identitás megőrzését, illetve tudatosítását tekinti a kisebbségi oktatás 

legfőbb céljának. Hogyan biztosítható vajon a hagyományok ismeretére való nevelés 

módszertana a német nemzetiségi óvodapedagógus képzésben? 

 A képzés olyan formában tud megfelelni ezeknek a követelményeknek, hogy a német 

nemzetiségi óvodapedagógus képzésben olyan nemzetiségi tartalmak (Német nemzetiségi 

közművelődés, Német nemzetiségi ismeretek, stb.) jelennek meg, amelyek lehetőséget adnak 

egy már kialakított kisebbségi értékrendszer és a hagyományok megőrzésére (vö. Talabér 

2004: 14). 

 A képzésben szerepelniük kell olyan tantárgyaknak, amelyek megismertetik a hallgatókat a 

német nemzetiség történetének főbb vonulataival, szellemi és tárgyi kultúrájának elemeivel, 

az óvodai élethez kapcsolódó hagyományaival, szokásaival, a jogi kereteket biztosító 2011. 

évi ún. nemzetiségi törvénnyel.[4] Ezek a tantárgyak a következők: „Német nemzetiségi 

ismeretek”, „Német nemzetiségi közművelődés”, „Német nemzetiségi irodalom” és „Német 

nemzetiségi gyermekirodalom”. A nemzetiségi hagyományoknak az oktatását segítik a 

„Német nemzetiségi közművelődés”, „Nemzetiségi táncok és gyermekjátékok”, továbbá az 

óvodai szakmai gyakorlatok vonatkozó részei. A német nemzetiségi értékrendszernek és a 

hagyományoknak – és valamelyest a nemzetiségi nyelvnek is – meg kell jelenniük az óvodai 

szakmai gyakorlatokon a gyermekeknek mondott mondókákban, a nekik, velük énekelt 

dalokban. Az a pedagógus, aki megismerte a nemzetiség kulturális tradícióit, fontos szerepet 

játszhat egy-egy településen a nemzetiségi közösség létének megőrzésében, identitástudatának 

és a csoport összetartozásának erősítésében, és a gyermekek számára biztosíthatja azt a 

kulturális környezetet, amely garantálja a nemzetségi identitás továbbadását. Mivel a 

nyelvhez kapcsolódó kultúrelemek átadása a nyelvi szocializáció folyamatosságának II. 

világháborút követő megszakadásával megtört, a nyelv egyedül már nem tudja felvállalni a 

identitás-megtartó szerepét. A kultúra megtartó ereje viszont csak abban az esetben 

érvényesülhet, átadása csak akkor hozhat maradandó eredményt, ha a kultúra elemei 

szervesen beépülnek már az óvodás korú gyermekek életébe, és a hagyományápolás igénye 

konkrét megnyilvánulási formákat ölt az életükben (a későbbiek folyamán is például a 

különböző ünnepekben, eseményekben). Ennek teljesülése nem különösen nehéz feladat, 

hiszen a zenéhez és tánchoz kapcsolódó hagyományok minden német nemzetiségi óvodai 

csoport életében rendszeresen megjelennek, és a mai napig beépülnek az utódgenerációk 

életébe (vö. http://mek.oszk.hu/03700/03739/html/b2.htm). 

 A hallgatók számára rendszeresen lehetőséget kell biztosítani az anyaországba, a német 

nyelvű országokba irányuló szakmai tanulmányutakon való részvételre, ahol kapcsolatba 

kerülhetnek a német nyelvvel, a különböző területek hagyományaival. A külföldi 

tanulmányutak mellett biztosítani kell olyan tanulmányutakat is, amelyek során az 

óvodapedagógus-hallgatók megismerhetik a képzési helyszínen kívüli, Magyarország más 

régióiban (pl. Baranya, Pest, Vas megyében) élő német nemzetiség nyelvi helyzetét, 

kétnyelvű óvodai nevelési programjait, munkáját, és megfigyelhetik a soproni német 

nemzetiséghez viszonyítható nyelvi, kulturális különbségeket. 

 Rendszeresen kell szervezni a hallgatók részére német nemzetiségi szakmai esteket, és 

biztosítani kell számukra a részvételt a német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek, 

egyesületek által szervezett programokon, hogy így közvetlenül is bekapcsolódhassanak a 

civil szférába. Ilyen program lehet egy-egy nemzetiségi bál, kórustalálkozó, stb. Ilyenkor a 

hallgatók nemcsak bővíthetik a nemzetiségről szerzett ismereteiket, hanem maguk is 

megismertethetik az egyes régió nemzetiségét a képzésben tanult táncokkal, dalokkal. 

http://mek.oszk.hu/03700/03739/html/b2.htm
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A soproni német nemzetiségi óvodapedagógus képzés tartalmi súlypontjai  

 A képzésben meg kell találni azokat a súlypontokat, amelyek a garantálják a kimeneti 

követelményeknek megfelelő minőséget. A német nemzetiségi óvodapedagógusok a 

szakmacsoport képzési palettáján belül erős szakmai közösséget jelentenek, amely jelentős 

közösségfejlesztő erőt képvisel az óvodapedagógus képzésen belül.  Ennek megtartása 

érdekében a nemzetiségi óvodapedagógus szakirány hallgatói számára biztosítani kell a 

képzés magas színvonalát, amelynek legfontosabb tartalmi súlypontjai összefüggésben kell, 

hogy álljanak a képzés feladataival és követelményeivel. 

 A felvételt nyert I. évfolyamos hallgatók nagyon különböző szintű nyelvismerettel érkeznek a 

képzésbe, ezért az első tanévben az oktatók feladata, hogy az alapozó jellegű 

szemináriumokon („Nyelvtan”, „Nyelvművelés”, „Stílusgyakorlatok”) megközelítőleg azonos 

szintre hozzák a képzésben részt vevő hallgatók nyelvtudását annak érdekében, hogy 

megszerezzék a szükséges nyelvi kompetenciákat a II. tanulmányi évtől induló német nyelvű 

szakmai tantárgyak megfelelő szintű elsajátításához. Ezek a szakmai tantárgyak ugyanis a 

német nemzetiségi óvodapedagógusi hivatáshoz elengedhetetlen elméleti és gyakorlati 

ismereteket tartalmaznak, így legfontosabb alapját képezik a későbbi szakmai munkának. 

Ilyen tantárgy a „Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata”, mert itt szerzik meg a hallgatók a 

kétnyelvűséggel kapcsolatos elméleti szakmai ismereteiket. Ehhez szorosan kapcsolódnak és 

egymással elválaszthatatlan egységet alkotnak a „Német gyermekirodalom” és a „Német 

óvodai foglalkozások módszertana” tantárgyak. E három tantárgy tartalma – tulajdonképpen 

egy blokkot alkotva – szoros összefüggésben áll azzal a gyakorlattal, amit a hallgatók 

tanulmányaik során a Kar Lewinszky Anna Gyakorló Óvodájában és a külső gyakorlati 

képzési színhelyeken elsajátítanak. 

 A soproni német nemzetiségi óvodapedagógus képzésben már hosszú idő óta megtalálható a 

szabadon választható tantárgyak között a „Német gyermekdalok gitárkísérettel” és a „Német 

nemzetiségi táncok”; új tantárgyként, de régi hagyományt más formában, keretben 

felelevenítve került bevezetésre „A bábjáték szerepe az idegen nyelv elsajátításában”, 

amelyeket szakképzett oktatók oktatnak. Ez utóbbi tantárgyak bevezetése óta a hallgatók 

gyakran kapnak meghívást a régióban különböző fellépésekre; ilyenkor arra is nyílik mód, 

hogy a képzést magát népszerűsítsék az érdeklődők körében. 

 A képzésben három olyan súlyponti momentum szerepel, amely a diploma megszerzésének 

feltétele: 

 1. Szaknyelvi szigorlat német nyelven. A szigorlatban szerepelnek azok a tantárgyak, 

amelyek a nemzetiségi tartalmak hordozói: a német nemzetiségi ismeretek, a szakmai 

tantárgyak blokkja és a német irodalom. A szigorlattal a hallgatókban még jobban tudatosodik 

az a feladatuk, amelyre a későbbiekben hivatottak lesznek: a német nemzetiségi kultúra, 

hagyományok és a kétnyelvű identitástudat átadása. 

 2. Szakdolgozat elkészítése magyar vagy német nyelven. A hallgatóknak szakdolgozatuk 

elkészítésére német vagy magyar nyelven van lehetőségük. Ebben szintén megjelenik a 

nemzetiségi tartalom, mert amennyiben a hallgató magyar nyelven írja szakdolgozatát, be kell 

nyújtania egy német nemzetiségi témában, német nyelven írt 20 oldalas évfolyamdolgozatot, 
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amelynek elvárásai a terjedelemtől eltekintve megegyeznek a szakdolgozattal szemben 

támasztott formai, tartalmi követelményeknek. 

 3. Kétnyelvű záróvizsga. A német–magyar nyelvű záróvizsgán a magyar nyelvű tételsort 

komplex német nyelvű tételsor egészíti ki, a tételek a kétnyelvű óvodai nevelés elméleti és 

gyakorlati alapjait, vonatkozásait tartalmazzák. 

  

A gyakorlati képzés 

 1. Csoportos szakmai gyakorlat 

 A gyakorlati képzés átfogja az egész képzési időszakot. A hallgatók csoportos szakmai 

gyakorlatukat két helyszínen végzik: a Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna 

Gyakorló Óvodájának és az ágfalvi Napsugár óvodának két-két vegyes csoportjában. A 

hallgatók a gyermekcsoportokban a Talabér Ferencné által kidolgozott „Játék a nyelvvel, 

játék a szóval” („Spiel mit dem Wort, Spiel mit der Sprache”) nevű kétnyelvű nevelési 

programot sajátítják el. A programban a gyermekek kétnyelvű nevelése spontán, játékos 

módon valósul meg a különféle játékhelyzetekben, az óvodai heti témákhoz kapcsolódó 

német nyelvű mondókák, népi gyermekjátékok, dalok elsajátíttatásával, az egyes nevelési 

területekhez kapcsolódva, a német nyelvet a napirendbe szervesen beépítve. A népi 

kultúrkincs műfajainak alkalmazása annál is fontosabb, mert ezek segítik a nyelvhez való 

pozitív hozzáállás kialakulását, a nyelv megszerettetését és a kétnyelvű identitástudat 

megalapozását (Talabér 2004: 17). 

 Ahhoz, hogy az óvodapedagógusok spontán módon be tudják építeni a mindennapokba a 

német nyelvet, rendkívül fontos a nyelvi kompetenciák magas szintű birtoklása, mert az 

óvónő a gyermek számára a gyermekek többségénél az egyetlen minta, akit utánozhat, ezért 

tudnia kell a megfelelő kiejtést, és grammatikailag helyesen kell alkalmaznia a nyelvet az 

óvodai hétköznapok minden helyzetében. Ezt a nyelvi mintát a hallgatók nemcsak az 

oktatóktól kell, hogy megkapják, hanem a gyakorló óvodák csoportvezető óvónőitől, akikre 

véleményem szerint szintén nagy felelősség hárul az ismeretek átadásában. Mert ha az ő 

mintájuk rossz, akkor nem lehetnek minta sem a gyermekek, sem az óvodapedagógus 

hallgatók számára. 

 A hallgatóknak tanulmányaik során meg kell ismerniük a német nemzetiség legfőbb 

hagyományait is. Erre az elméleti oktatáson kívül az óvodai gyakorlatokon is lehetőséget kell 

biztosítani, hiszen a nemzetiség nyelvének átadásán túl a kulturális hagyományok 

továbbadása a nemzetiségi gyermekcsoportokban folyó szakmai munka egyik legfőbb 

feladata, mert csak így segítheti a nemzetiségi identitástudat kialakulását és erősödését.[5] 

Ehhez a kar két gyakorló óvodája igyekszik biztosítani mind a tárgyi, mind a személyi 

feltételeket. A Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában szervezett német nemzetiségi hét 

keretében a hallgatók megismerhetik a még ma is élő hagyományokat, a Sopronban és 

környékén élő németek múltját és hagyományait, és aktív részesei lehetnek ezeknek a hét 

minden egyes napján. A német nemzetiségi héten a csoportszobákat régi népi bútorokkal 

rendezik be, a német népi kismesterségek eszközeivel díszítik, tánccsoportok, kórusok, 

zenészek tartanak bemutatókat az óvodában, a gyermekek német nemzetiségi táncokat 

tanulhatnak, megismerhetik a soproni és Sopron környékén élő németek ételkülönlegességeit, 

népviseletét. Az ágfalvi Napsugár Óvoda a német nemzetiségi környezetbe való 
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beágyazottsága miatt természetes módon tudja ezt a feladatát teljesíteni, hiszen az 

önkormányzat életében rendszeresen vannak olyan rendezvények (Terményhálaadás, Szüreti 

felvonulás, Téltemetés, Nemzetiségi nap, stb.), amelyekben az óvoda kulcsszerepet vállal. 

Ezekbe a rendezvényekbe a hallgatók a gyakorlat keretében és más alkalomból is 

bekapcsolódhatnak. 

 2. Területi szakmai gyakorlat Ausztriában 

 Sopron kedvező földrajzi fekvése több mint másfél évtizede országosan egyedülálló 

lehetőséget biztosít a hallgatók számára ahhoz, hogy összefüggő szakmai gyakorlatukat a 

szomszédos Ausztria Burgenland tartományában található óvodákban végezzék. A hallgatók 

az I. tanulmányi év befejeztével 2 hetes nyári, a III. tanulmányi év elején 3 hetes őszi területi 

szakmai gyakorlatot teljesíthetnek burgenlandi óvodákban. 

 A külföldi gyakorlat célja, hogy – kihasználva a földrajzi közelséget és a közös történelmi 

múltat – a hallgatók megismerhessék Ausztria óvodai nevelési rendszerét, egy külföldön 

működő óvoda módszereit, belső rendjét, és fejleszthessék a szakmához szükséges 

nyelvtudásuk szintjét, minőségét, valamint nemzetközi gyakorlati tapasztalatokat 

szerezhessenek. A hallgatók szakmai gyakorlatának finanszírozása a nemzetiségi 

kerettámogatás terhére történik. A hallgatók napi rendszerességgel utaznak a különböző 

gyakorlóhelyekre. Alsórámóc/Unterrabnitz egykori polgármesterének, Wilhelm 

Heissenbergernek és a jelenlegi polgármesternek, Franz Haspelnek az egykor közös pannóniai 

térség iránti egyedülálló nyitottsága, elkötelezettsége lehetővé tette, hogy 2007-től kezdve két 

hallgató a gyakorlata során a településen élhet, részt vehet a közösség életében. Azoknak a 

hallgatóknak, akik rendelkeznek személyes kapcsolatokkal más, német nyelvű országokban, 

természetesen lehetőségük van gyakorlatukat egyéni kezdeményezésre az általuk egyénileg 

szerzett gyakorlóhelyen tölteni. 

 A hallgatók körében 2012 áprilisában végzett felmérés alapján elmondható, hogy a 

megkérdezett hallgatók jelentős része mindkét alkalommal élt az ausztriai gyakorlat 

lehetőségével. Ebben több tényező is szerepet játszik. Egyrészt a hallgatók az ausztriai 

gyakorlatot a német nyelv gyakorlása legjobb lehetőségének tekintik, mert a tiszta német 

környezetben rákényszerülnek a német nyelv használatára, sőt találkoznak a tájnyelvvel is. 

 Másrészt az ausztriai gyakorlat nagyon jó referenciaként jelenik meg a hallgatók jövője 

szempontjából, hiszen pályafutásuk kezdetén ezek a gyakorlatok nagy előnyt jelentenek az 

elhelyezkedésben. Abban, hogy a hallgatók előszeretettel választják a soproni képzést, nagy 

szerepe van a külföldi szakmai gyakorlat lehetőségének is. A külföldi szakmai gyakorlat 

előnyeit a hallgatók nemcsak a képzési idő alatt élvezhetik, hanem elhelyezkedésüket is segíti. 

 Az utóbbi időben nemcsak Magyarországon nőtt meg a kereslet a munkaerőpiacon a német 

nemzetiségi óvodapedagógusok iránt, hanem Ausztriában és Németországban is. Mivel 

Ausztriában (elsősorban Burgenlandban, Alsó-Ausztriában és Bécsben) egyre több család 

mutat fokozott érdeklődést a magyar nyelv iránt, az óvodákban sorra nyílnak olyan csoportok, 

amelyekben anyanyelvi óvónőket kívánnak alkalmazni, akik a gyermekeknek a magyar 

nyelvet is meg tudják tanítani, de természetesen a német nyelvet is felsőfokú szinten 

birtokolják, vagyis nemzetközi viszonylatban is alkalmasak a gyermekek kétnyelvű 

nevelésére. Köztudott, hogy Bécsben egyre több olyan óvodai csoportot nyitnak meg, ahol 

egyre nagyobb a migráns gyermekek létszáma, akik a német nyelvet idegen nyelvként 

sajátítják el, így a Sopronban végzett hallgatók ezekben az óvodákban is számíthatnak 

munkalehetőségre. 
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 A felmérés során megkérdeztem a hallgatókat arról is, hol kívánnak a diploma megszerzése 

után elhelyezkedni: Magyarországon vagy külföldön. A külföldi munkavállalás választását 

legtöbben egyrészt annak anyagi vonzatával, másrészt a német nyelvtudás gyakorlásának 

tiszta nyelvi környezetben történő folyamatos lehetőségével hozták összefüggésbe. Az 

ausztriai gyakorlat csak tovább erősítette a külföldi munkavállalási kedvet a hallgatók 

körében. 

  

Nemzetközi kapcsolatok 

 A Benedek Elek Pedagógiai Kar nemzetközi kapcsolatai közül az Ausztriával fennálló 

kapcsolatok a legjelentősebbek. Ezek között nemcsak az óvodákkal, hanem a referensekkel és 

a fenntartókkal is aktív kapcsolatokkal rendelkezünk. Ilyen a bécsi St. Nikolaus 

Kindertagesheimstiftung fenntartója, amely rendszeresen nyújt lehetőséget szakmai 

programokon, továbbképzéseken való részvételre és újabb óvodákkal való kapcsolatfelvételre. 

 Partnerkapcsolati viszonyt ápolunk a kismartoni Stiftung Private Pädagogische Hochschule 

intézményével, amellyel együttműködve több alkalommal került már sor közös 

szemináriumokra. Egyre gyakrabban van lehetőségük jó nyelvismerettel rendelkező 

hallgatóinknak Erasmus-ösztöndíjakon való részvételre ausztriai intézményekben (Eisenstadt, 

Graz, Linz, Klagenfurt). Kapcsolatunk van továbbá a Svájc Aargau kantonjában található 

Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz egyik, Brugg városban található, 

óvodapedagógus és általános iskola alsó tagozatos tanítói képzést folytató pedagógiai karával. 

Ez a kapcsolat is jó lehetőséget biztosít a hallgatói és oktatói mobilitás megvalósítására, 

amely hallgatói szempontból azért is előnyös, mert Svájc a német nyelvű országok közül 

egyedül képezi felsőoktatási szinten az óvodapedagógusokat, így ebben az esetben 

problémamentes a kreditátvitel. 

 A hallgatók minden tanévben részt vesznek egy szakmai napon, amelyet egy-egy –

képzőhelyek, óvodák meglátogatásával, képzett szakemberekkel folytatott tapasztalatcserével 

egybekötött – ausztriai tanulmányút jelent. A karon rendezett szakestekre sokszor hívunk 

ausztriai vendégeket, a magyarországi német nemzetiség szervezeteinek képviselőit (pl. GJU), 

továbbá kórusokat, egyesületeket. 

  

A hallgatói létszám 

 A nemzetiségi óvodapedagógus képzésnek szakból szakiránnyá válása szerencsére nem 

vezetett a jelentkezők számának csökkenéséhez, hanem ezzel ellentétes tendencia figyelhető 

meg. Örömteli számunkra a hallgatói létszám utóbbi években megfigyelhető erőteljes 

növekedése.  A növekedés több tényezővel magyarázható. Egyrészt a már említett tényezők 

miatt rendkívül nagy szükség és igény van a német nemzetiségi családok gyermekeinek 

intézményes óvodai keretek[6] között történő nevelésére, és ezt az óvodapedagógus pálya felé 

orientálódó fiatalok a pályaválasztás során fel is ismerik. Másrészt a német nyelv munkaerő-

piaci értéke megnőtt, és így nő az érdeklődés a német nemzetiségi szakirányon végzett 

hallgatók iránt is. Szerencsés, hogy ezek a végzett hallgatók nemcsak elvégzik a képzést, 

hanem többségük a pályát sem hagyja el. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési 

biztosának 2001-es felsőoktatási vizsgálata kimutatta, hogy a nemzetiségi óvodapedagógusok 
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93,3 %-a kíván nemzetiségi óvodában dolgozni, szembeállítva ezzel őket a többi 

pedagógussal, akik között – a kedvezőtlen elhelyezkedési lehetőségek miatt – magas a 

pályaelhagyók száma. A hiány e pedagógusokból viszont még ennek ellenére is megjelenik, 

mert elhelyezkedésükkor nem a vidéket, hanem a nagyvárosokat és a fővárost, valamint a 

külföldet választják. Így évről-évre tapasztalható, hogy mégis hiány mutatkozik a német 

nemzetiségi óvodapedagógusok képzésében, és sok állás – különösen a kis falvakban, de még 

Budapesten és környékén is – betöltetlenül marad 

(http://nek.gov.hu/data/files/107056424.pdf). 

 A soproni képzésbe hallgatók többsége Győr-Moson-Sopron megyéből rekrutálódik, de 

érkeznek hallgatók a szomszédos megyékből és ritkán Dél-Magyarország német nemzetiségi 

településeiről is. A csoportokban jelen vannak német nemzetiségi származású hallgatók, ők 

azonban a kisebbség nyelvén csak passzív kompetenciákkal rendelkeznek. A képzésben a 

hallgatók barátságos, családias légkört tapasztalhatnak, és abban a korban, amikor a tömeges 

oktatás előtérbe került, élvezhetik a személyre szabott, egyéni bánásmódot, amely 

pályaválasztásukban fontos tanulási folyamatot képez. 

 Az alábbi táblázat mutatja a hallgatói létszám alakulását az elmúlt 12 évben. Évről-évre –

azonban egyre ritkábban – előfordul, hogy a hallgatói létszám néhány fővel csökken, 

amelynek oka az első évben a hallgatók nem megfelelő szintű nyelvtudása, amely nem 

elegendő a továbblépéshez, a későbbiekben pedig más okokra vezethető vissza (például 

családalapításra vagy a diploma megszerzése előtti elhelyezkedési lehetőségre). 

  

  I. évfolyam 

  

II. évfolyam III. évfolyam Összlétszám 

2000/2001 9 12 10 31 

2001/2002 9 9 12 30 

2002/2003 15 7 8 30 

2003/2004 18 10 6 34 

2004/2005 15 10 10 35 

2005/2006 9 10 8 27 

2006/2007 11 3 12 26 

2007/2008 15 10 3 28 

2008/2009 16 15 10 41 

2009/2010 20 14 15 49 

2010/2011 18 16 14 48 

2011/2012 22 18 14 54 

  

http://nek.gov.hu/data/files/107056424.pdf
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A képzés személyi feltételei 

 A német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók nyelvi, szaknyelvi, gyakorlati képzését a 

Szociális-, Társadalmi és Kommunikációs Tudományok Intézetében négy tapasztalt (két 

főállású és két óraadó státuszú), magasan képzett oktató végzi. Az intézetben nemcsak német 

nyelvű, hanem angol nyelvű képzések is vannak, és az idegen nyelvű képzéseket vezető 

oktatók mindannyian aktívan jelen vannak a szakmai közéletben, részt vesznek a már 

meglévő idegen nyelvi képzések fejlesztésében és új specializációk, tantervek 

kidolgozásában. 

 A kar hallgatói részéről nagy érdeklődés mutatkozik a „Német nyelv az óvodában”, az 

„Angol nyelv az óvodában” specializációk iránt, mindez azt bizonyítja, hogy a korai idegen 

nyelvelsajátítás jelentősége az utóbbi időben erőteljesen megnőtt. Egyre több óvoda bővíti ki 

– a szülők igénye alapján is – kínálatát idegen nyelvi foglalkozásokkal, így már egyre több 

gyermeknek van lehetősége az első idegen nyelvet az óvodában elsajátítani. A 2012/13-as 

tanévtől új formában, új óra- és kreditszámokkal újra bevezetésre kerül a „Babysitter” 

specializáció is, amelyet elsősorban a Csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésben részt vevő 

hallgatók részére dolgoztak ki az oktatók, arra az esetre, ha a hallgatók a BA képzés 

befejezését követően német nyelvterületen kívánnak elhelyezkedni. 

 Az intézet idegen nyelvi képzéseiben részt vevő oktatók közül hárman folytatnak PhD-

tanulmányokat az ország különböző egyetemein kisgyermekkori idegen nyelvelsajátítás és 

német nemzetiségi témában. Az oktatók aktív kutatói tevékenységet is végeznek. Kutatási 

témáik a magyarországi németek nyelvhasználata, nyelvi viselkedése, a korai kétnyelvű 

nevelés kérdésköre, a korai idegennyelv-elsajátítás aktuális kérdései, a nyelvi 

tehetséggondozás. A gyermekkori kétnyelvűség az egyik fő kutatási ágat képviseli az 

intézetben: az oktatók rendszeresen képezik magukat tovább e területen is, és folyamatosan 

tanulmányozzák a szakirodalmat. Kutatásaik eredményeit azután beépítik a tanítási 

gyakorlatukba is. A szakdolgozatok révén a kutatói munkába a hallgatókat is bevonják, 

akiknek így lehetőségük van arra, hogy ilyen téren már tanulmányaik idején tapasztalatokat 

szerezhessenek. A kar által rendezett nemzetközi konferenciák, amelyeken neves 

szakemberek mutatják be a korai idegennyelv-elsajátítással kapcsolatos eredményeket, szintén 

jó esélyt biztosítanak az érdeklődő hallgatók számára szakmai és nyelvtudásuk elmélyítésére. 

Az oktatók a szakmai gyakorlatot is érintő közös projekteket dolgoznak ki osztrák óvodákkal. 

E projektek megvalósulása során a hallgatók rendszeresen részt vesznek határokon átnyúló 

óvodai gyakorlatokon és kutatásokban. 

 A szabadon választható tantárgyak („Német gyermekdalok gitárkísérettel”, „Német 

nemzetiségi táncok”) oktatását szakképzett óraadók végzik. A képzés erősségének tekinthető, 

hogy az oktatók az elméleti ismeretek magas szintű átadása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a 

gyakorlatorientált oktatásra, követve azt a meggyőződésüket, hogy az óvópedagógusi 

hivatásban elmélet és gyakorlat egyforma súllyal esik latba. 

 

 Infrastruktúra, könyvállomány 

 Az oktatáshoz szükséges infrastruktúra megfelelően biztosított, a szemináriumi termekben 

internet csatlakozással ellátott számítógépek, audiovizuális eszközök állnak rendelkezésre a 

színvonalas oktatás és az eredményes tanulás szolgálatában. 
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 A karnak jelentős, 80 000 kötetszámú nyilvános pedagógiai szakkönyvtára van, amelyben 

német nyelvű szakirodalmak is megtalálhatók mind az oktatók, mind a hallgatók számára. A 

Szociális-, Társadalmi és Kommunikációs Tudományok Intézete rendelkezik külön 

szakkönyvtárral. Az állományt alkotó különböző szótárakat, nyelvkönyveket, 

szakfolyóiratokat, szakkönyveket a hallgatók is kikölcsönözhetik és használhatják. 

 A könyv-, CD- és DVD-állományt rendszeresen gyarapítják a Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzatának és a Goethe Intézetnek a kiadványai (Deutscher Kalender, 

Ungarndeutsches Archiv, Frühes Deutsch, stb.). Ezek az anyagok fontos kísérői az 

oktatásnak, mert a képzés segítségükkel tudja teljesíteni felvállalt misszióját: azt, hogy 

elérhetővé tegye a hallgatók számára az elérhetetlent, a múltat, és megelevenítse számukra a 

magyarországi németek anyagi, szellemi kultúráját, nyelvét és hagyományait.  

  

Dilemmák, feladatok 

Írásomat azon dilemmák, feladatok bemutatásával kívánom zárni, amelyek még a 

felsőoktatás, a felsőoktatási óvodapedagógus képző intézmények előtt állnak ahhoz, hogy a 

képzéssel szemben támasztott feltételek teljes mértékben teljesülhessenek, és a német 

nemzetiségi képzés megfelelhessen annak a küldetésének, amit egykor fel tudott vállalni, és 

amit fel kell vállalnia a jövőben is azért, hogy hozzájárulhasson a német nemzetiség 

fennmaradásához. 

 Már a családok szintjén törekedni kell arra, hogy elérjék a nyelvi revitalizációt, és a 

gyermekek a német nemzetiségi nyelv birtokában kerülhessenek be az intézményes nevelési-

oktatási rendszerbe. Ehhez biztosítani kell számukra a nevelés, oktatás különböző színterein a 

nemzetiségi nyelv továbbvitelének lehetőségét egészen a felsőoktatásig, hogy olyan 

szakemberek kerülhessenek ki a képzésekből, akik a jövőben a nemzetiségi nyelvet tovább 

tudják adni. A nemzetiségi nyelven kívül az általános és középiskolában magas színvonalú 

nyelvoktatást kell biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi óvodapedagógus képzésbe 

érkezők megfelelő szintről léphessenek tovább, meg tudjanak felelni a képzés 

követelményeinek, befejezésekor pedig annak a nyelvi szintnek, amit a felsőfokú „C” típusú 

államilag elismert nyelvvizsgával egyenértékű diploma alapján a társadalom elvár tőlük. 

 A családok szintjén ki kell alakítani azt a nemzetiségi tudatot, amely elengedhetetlen a 

nemzetiség fennmaradásához, mert csak ezzel a tudattal biztosítható a további motiváció a 

nyelvelsajátításra, a hagyományápolásra. Az óvodapedagógus ugyanis a hagyományápolást, a 

hagyományőrzést, a kétnyelvű identitástudat kialakulását és erősítését csak a szülőkkel, 

családdal együttműködve tudja megvalósítani (vö. Talabér 2004: 141). 

 A bolognai rendszer bevezetésével, az óraszámok csökkentésével sajnálatos módon 

csökkentek a képzésben azok a tartalmak, amelyek a képzés nemzetiségi jellegét erősítették. 

Elengedhetetlenül szükséges volna az eredeti óraszámok helyreállítása, az alacsony 

kreditszámú tantárgyakból adódó anomáliák megszüntetése és a kreditszámok racionalizálása. 

Ha mindez teljesülne, nem szabadna anyagi okokra hivatkozva további csökkentéseket 

végrehajtani a kontaktóraszámok tekintetében, hanem ellenkezőleg, növelni kellene azoknak a 

kötelező, valamint szabadon választható tantárgyaknak az óraszámát és palettáját, amelyek 

nemzetiségi tartalommal bírnak. Ez azért is lenne fontos lépés, mert a képzésbe érkeznek 

német nemzetiségi gyökerekkel nem rendelkező hallgatók is, akik felsőfokú tanulmányaik 
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megkezdésekor találkoznak először azzal a ténnyel, hogy Magyarországon élnek 

nemzetiségek, Sopronban és környékén jelentős a német nemzetiség. Ők először itt 

találkoznak olyan fogalmakkal, mint a kétnyelvűség, a nemzetiségi lét, a nemzetiségi tudat, a 

nemzetiségi hagyományápolás; mindazzal tehát, ami a nemzetiséghez kapcsolódik. 

 Az óraszámok visszaállítása mellett természetesen szükség van a személyi állomány 

nemzetiségi származású oktatókkal történő bővítésére is. Így csökkenne az oktatók 

túlterheltsége, és megvalósulhatna az az egyébként kívánatos gyakorlat, hogy minden oktató a 

saját kutatási területével összefüggő tananyagot oktassa. 

 A növekvő hallgatói létszám miatt újabb kapcsolatokat kell kiépíteni a jelenlegi két gyakorló 

intézményen kívül más óvodákkal is, amelyekben német nemzetiségi csoportok működnek, 

hogy biztosított legyen a hallgatók évközi csoportos szakmai gyakorlata. Meg kell tartani az 

óvodai szakmai gyakorlatok jelenlegi arányát, és meg kell őrizni a képzés gyakorlati jellegét. 

Ki kell használni az ausztriai lehetőségeket, amelyek biztosítják a képzés magas szintjét, 

fellendülését és népszerűsödését nemcsak az országhatárokon belül, hanem nemzetközi 

viszonylatban is. A gyakorló óvodák óvópedagógusai számára nem egyetemi szintű képzés 

elvégzését kell előírni, hanem rendszeresen kell szakemberek által tartott nemzetiségi szakmai 

témájú, nyelvi továbbképzéseket szervezni számukra ahhoz, hogy megfelelő mintával 

szolgálhassanak a gyermekeknek és hallgatóknak egyaránt. 

 A fentiek összegzéseképpen elmondható, hogy a soproni képzés Magyarország egyik 

legjelentősebb német nemzetiségi környékébe ágyazódik be, amelynek köszönhetően a 

hallgatók az aktív német nemzetiségi élet sajátosságait három éven át nemcsak külső 

szemlélőként, hanem aktív résztvevőként is megtapasztalhatják. Az ausztriai szakmai 

gyakorlatok, közös szakmai projektek során a hallgatók kapcsolatba kerülnek a szomszédos 

Ausztriával, ahol nemcsak szakmai tapasztalatokat szerezhetnek és nyelvtudásukat 

fejleszthetik, hanem jelentős kapcsolati tőkére is szert tehetnek, amelyek előnyeit nemcsak a 

képzési idő alatt élvezhetik, hanem elhelyezkedésük során is. A képzésben lévő oktatók 

önzetlenül, tudásuk legjavát nyújtva adják át a hallgatóknak mind a nyelvtudást, mind a 

sikeres pályakezdéshez szükséges szakmai ismereteket. A soproni képzés olyan 

óvodapedagógusokat bocsát ki a képzés végeztével, akik nem a pályaelhagyók sorába 

tartoznak, hanem a német nemzetiségi óvópedagógusi hivatás jelentőségéről személyesen 

meggyőződve, magas szintű szakmai tudás birtokában életükön át szolgálni fogják a 

gyermekek óvodai kétnyelvű nevelését. 
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Jegyzetek 

  

[1] Az elmúlt több mint fél évszázad oktatási rendszere és a mögötte húzódó egynyelvűsítési 

ideológia alighanem visszafordítható károkat okozott a kisebbségi közösségekben (Bartha 

1999: 229). 

[2] Egy tarjáni adatközlő véleménye az intézményi nyelvátadás szerepéről: „Végül is az 

iskola az, ami összetartja a fiatalokat, ami a nemzetiségi tudatot ápolja… itt ismerkedtem meg 

a németséggel én is, otthon nem annyira, és itt tanultam meg azt is, mit jelent németnek lenni, 

hogy nem magyar vagyok, hanem német, hogy mit jelent ez a kultúrában, a nyelvben, a 

szokásokban, az egész életben.” (Demeter Zayzon 2003: 118.) 

[3] Az egyik tényező, amelyik szerepet játszik a nyelv felélesztésében/fenntartásában, az a 

kisebbségi nyelvváltozatot anyanyelvként beszélő pedagógus, aki meg tudja tanítani a 

gyermeket a sváb nyelvre (vö. Kontra Miklós 2003: 19–20). 

[4] A  2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól. 

[5] „A […] 32/1997 (XI.5.) MKM rendelet […] négy óvodai célt és feladatot határoz meg 

nyelv, hagyomány, identitás témakörében: az óvoda biztosítson anyanyelvi környezetet a 

gyermekek számára; ápolja és fejlessze a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő 

hagyományokat és szokásokat…”(Gyulavári – Gellérné 2010: 359.) 

[6] „Az utóbbi húsz évben […] a nemzetiségi nevelés iránti érdeklődés […] jelentősen 

megnőtt. […] A nemzetiségi nevelést is folytató óvodák iránti igény […] átlagosan 42,2 

százalékkal nőtt […] a német esetén 70 százalékkal nőtt (Gyulavári – Gellérné 2010: 361). 

http://nek.gov.hu/data/files/107056424.pdf
http://www.tanszertar.hu/eken/2008_01/bzs_0801.htm
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Abstract 

Zsófia Babai 

German ethnic kindergarten training in Sopron 

German ethnic minority kindergarten training in Sopron is a special training in the region with 

a long history. The goal of the above study is to introduce German ethnic minority 

kindergarten training in Sopron. In the study I first offer a brief historical survey. Then I focus 

on the thematic fields of the training, such as the subjects taught, the goals of the training and 

the prerequisites of getting a degree. In the third chapter I touch upon the specialities of 

practical training in Sopron, with an emphasis on internship abroad. As foreign relations of 

the faculty are mostly due to the ethnic minority training, it must be discussed, too. Among 

the foreign relations the most notable ones are the Erasmus grants to Austria. The new 

relationship with Switzerland is also promising. The number of students, due to the positive 

parameters of the training in Sopron, is continuously increasing. In the last two chapters 

information about personal and material conditions can be read. 
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