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Ez év február 14-étől 16-áig az ausztriai Celovecben (Klagenfurt) 
tizenegyedik alkalommal megtartották a Karintiai Kultúrnapokat. E mű-
velődési rendezvény alkalmával egy napot az óvodai kétnyelvűség fej-
lesztésével kapcsolatos kérdéskörnek szenteltek. A témaválasztás nem 
véletlen. A karintiai szlovének nemrégiben magánóvodákat nyitottak, 
ahol. a pedagógiai munka két nyelven folyik: szlovénül és németül. A 
szervezőknek e témakör megvitatásával az volt a céljuk, hogy az érde-
kelt karintiai pedagógusoknak, kultúr- és tudományos munkásoknak le-
letővé tegyék a jugoszláviai és olaszországi szakemberekkel való tapasz-
talatcserét, s hogy azok a tapasztalatokat elméleti hozzáállásukban és 
gyakorlati munkájukban felhasználják. 

A celoveci Nas otrok (Unser Kind) kezdeményezte a Kétnyelvű óvo-
dák (Zweisprachiger Kimdergarten) kutatási projektum elkészítését. Dr. 
Róbert Saxer a celoveci egyetem tanára, a projektum vezetője előadá-
sában hangsúlyozta, hogy a projektum azon az elven alapul, amely sze-
rint a kétnyelvűség a különböző nemzetiségek közös területen való 
együttélésének alapfeltétele. A kutatás alapvető célkitűzése a kétnyelvű 
pedagógiai tevékenység fellendítésére irányul a már meglevő óvodákban, 
ú j kétnyelvű óvodák megnyitására, s kétnyelvű csoportok megalakítá-
sára a karintiai állami óvodákban. E projektumnak nincs a szó hagyo-
mányos értelmében vett tudományos jellege, inkább az alkalmazott tu-
domány tárgykörébe tartozik, s a nyelvészeti és didaktikai kérdéseken 
kívül kiterjed az óvodákban felmerülő gyakorlati kérdésekre is. 

A rendezvény résztvevői érdeklődéssel hallgatták a vajdasági és a 
murántúli kétnyelvű óvodákról szóló beszámolókat. 

A vajdasági gyakorlatról szóló előadó elmondta, hogy a kétnyel-
vűség fejlesztése jól beilleszkedik az iskoláskor előtti oktatási és ne-
velési programba, mert a kifejezőkészség fejlesztése, a szókincs bőví-
tée és a beszédkultúra serkentése e program szerves részét képezi. A 
nevelési tevékenység ezáltal nem csökken, ellenkezőleg ú j formákkal és 
tartalommal gazdagodik. A módszeres egységek kialakítása alkalmával 
az audiovizuális eszközök széleskörű alkalmazására törekednek, s arra, 
hogy a tanulás a játékokon keresztül történjen, s minél kevésbé hason-
lítson az iskolai oktatásra; a nyelv elsajátításában a képzőművészetnek 
és a zenének is szerepe legyen, s az óvónők felhasználjanak minden 
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kedvező alkalmat arra, hogy a gyermekek anyanyelvük mellett a másik 
nyelvet is elsajátítsák. 

A murántúli kétnyelvű óvodák módszereiről szóló előadásban a ne-
velés mozzanatán volt a fő hangsúly. Itt annak szükségességéből 
indulnak ki, hogy a gyermekek az iskoláskor előtti intézményekben mi-
nél jobban elsajátítsák a magyar és a szlovén nyelvet, s hogy ezután 
minél eredményesebben bekapcsolódhassanak a kétnyelvű iskolai okta-
tásba. Az óvónők külön motiválják a gyermekeket, hogy anyanyelvük 
mellett az idegen nyelvet is elfogadják mint kommunikációs eszközt az 
óvodában és azon kívül. Az iskoláskor előtti kétnyelvű oktatás és ne-
velés alapvető célja az, hogy a gyermekek megszeressék anyanyelvü-
ket, de a másik nyelvet is egyenrangú kommunikációs eszközként fogad-
ják el. Így mindkét nyelv a szocializálás szolgálatában áll. 

Az olaszországi előadók beszámolóikban azokról a társadalmi és po-
litikai körülményekről szóltak, amelyeknek negatív hatásuk van az is-
koláskor előtti kétnyelvűség fejlesztésére. A dél-tiroli helyzetről szóló 
beszámolóból a rendezvény résztvevői tájékozódhattak azokról az ellen-
tétekről, amelyek német nemzeti kisebbség vezető köreinek szeparáló-
dásából erednek. A trieszti szlovén óvodákról szóló beszámoló szerzője 
síkraszállt az óvodák nagyobb önállóságáért, s hangsúlyozta ezeknek az 
intézményeknek a jelentőségét a szlovén kultúrélet fejlesztésében. 

A kétnyelvűség fejlesztése az iskoláskor előtti intézményekben min-
dig az adott társadalmi környezettől és a nyelvek közötti kontaktus ter-
mészetétől függ. Ezért az óvodákban a kétnyelvű oktatás terén külön-
böző megoldások kínálkoznak. Mindezeknek a megoldásoknak azonban 
közös alapjuk van — az európai civilizációban gyökereznek — s a 
pszicholingvisztika, szociolingvisztika terén végzett kutatásokon alapul-
nak, azokon a kutatásokon, amelyeket már évtizedek óta világszerte, 
így országunkban is végeznek. 

A hallottak alapján elmondhatjuk, hogy az óvodai kétnyelvűség fe j -
lesztésével kapcsolatos tapasztalatcsere eredményes és hasznos volt. 
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