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Bevezetés

Magyarországon a külföldi állampolgárok 
száma európai és világviszonylatban egy-
aránt alacsonynak nevezhető, számuk a ma-
gyar lakosságnak 1,5 százaléka. Ugyanakkor 
a gyermekek és fiatalok ellátásához kapcsoló-
dó minden intézménytípusban jelen vannak 
nem magyar állampolgárságú gyermekek és 
fiatalok is. Az ő számukra nyújtott szolgál-
tatások elsősorban az integrációt szolgálják, 
ami első körben az adott intézménybe tör-
ténő beilleszkedést jelenti. Társadalmi szin-
ten a beilleszkedés végső célja a felnőttkori 
sikeres integráció megalapozása. A felnőt-
tek szociális beilleszkedését nagymértékben 
befolyásolja a nyelvi és kulturális ismeretek 
szintje, valamint a munkaerő-piaci érvénye-
süléshez szükséges szaktudás megléte (Faludi 
és Schmidt, 2013; Bodolai és Kováts, 2013). A 
fenti célt az iskoláskorú gyermekekre vetítve 
azt kapjuk, hogy a tartalomalapú oktatás be-
fogadásához a nyelvi és a kulturális ismeretek 
mellett a tanulók számára szükséges a megfe-
lelő szintű szaknyelvi szókészlet és a nyelvtani 
struktúrák birtoklása. A közoktatásba érkező 
gyermekek beilleszkedésére erős hatással van 

a már meglévő magyar nyelvtudásuk szint-
je, mivel ez biztosítja az iskolai környezethez 
és a tanulási szituációkhoz való alkalmazko-
dást. Az iskola alsó tagozatának legfontosabb 
feladata az anyanyelvi készségek és a biztos 
számfogalom, valamint az alapműveletekhez 
kapcsolódó készségek kialakítása. Mindezen 
készségek harmonikus fejlődéséhez azonban 
szükség van az iskolába lépés pillanatában 
arra, hogy nyelvileg és a szokásrendszer te-
kintetében megfelelő érettséget mutassanak 
a gyermekek. Az általános nyelvi fejlettség 
központi helyet foglal el az iskolai előmene-
telben, ami bevándorló gyermekek esetében 
kiegészül a magyar nyelvtudással. Ennek leg-
főbb oka az, hogy kevésbé, vagy egyáltalán 
nem számíthatunk arra, hogy az otthon, a 
családi háttér biztosítani tudja az óvodáskor 
előtti életszakaszban kialakuló magyar nyelvi 
alapokat. Így ezt a gyermekeknek intézmé-
nyesített keretek között kell megszerezniük, 
viszont az életkori sajátosságok miatt a for-
mális tanulási helyzetek alacsony hatásfokkal 
működnek. Ebből fakadóan kisgyermekek 
esetében a nyelvtanulás és nyelvelsajátítás 
összehangolása jelentős hozadékkal bír a fej-
lesztési munkában. A nyelvtanulás jellem-

Nyelvelsajátítás vagy nyelvtanulás? 

Óvodáskorú bevándorló kisgyermekek magyar nyelvi fejlesztése

Schmidt Ildikó
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet, Többnyelvűségi Kutatóközpont

Jelen tanulmányban azt mutatom be, hogy miként jelenik meg az iskolakészültség fogalma 
magyar és nemzetközi viszonylatban, milyen megoldásokat nyújtanak eléréséhez a külön-
böző oktatási rendszerek, illetve milyen programokat ajánlanak a szakértők a kutatásokban 
szereplő programok eredményességének feltárása alapján. Majd a bevándorló gyermekek 
speciális fejlesztését vizsgálom, mivel esetükben a nyelvtudásbeli hátrány leküzdése további 
feladat. Végül bemutatok egy olyan modellértékű magyar kezdeményezést, amelyen keresztül 
betekintést nyerhetünk a magyar nyelv sajátosságait és a magyar iskolakészültség kritériumait 
figyelembe vevő felkészítési lehetőségekbe. Eredményként megfogalmazható, hogy az óvodás-
korú bevándorló hátterű kisgyermekek esetében a nyelvi fejlesztési munkában jelentős hoza-
dékkal bír a nyelvtanulás és a nyelvelsajátítás összehangolása.  
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zően előre tervezetten, a nyelvre vonatkozó 
tudás átadásával történik, többnyire osztály-
termi közegben. A nyelvelsajátítás viszont 
klasszikus esetben nem instruált, hanem a 
mindennapi élethez kapcsolódó helyzeteken 
keresztül történik, autentikus kommuniká-
ciós szituációkban való részvétel hatására. 
Ideális esetben egy óvodáskorú kisgyermek 
az intézménybe érkezése előtt már képes ma-
gyar nyelven kommunikálni a bölcsődében 
megszerzett vagy az otthoni nyelvhasználat 
során kialakult nyelvtudásán keresztül. Ellen-
kező esetben az óvodában eltöltendő 3–4 év 
alatt kell magyar nyelven elérni az iskolaké-
szültség szintjét. Amennyiben a kisgyermek 
csak az óvodában találkozik célnyelvi beszé-
lőkkel, az általános készségfejlesztés mellett 
nagy valószínűséggel szükséges a nyelvi fej-
lesztés beépítése is az óvodai fejlesztésbe. A 
magyar nyelvi fejlesztésben különös jelentő-
séggel bír a nyelvtanulás és a nyelvelsajátítás 
összehangolása.

Jelen tanulmányban azt mutatom be, hogy 
miként jelenik meg az iskolakészültség fo-
galma magyar és nemzetközi viszonylatban, 
milyen megoldásokat nyújtanak eléréséhez a 
különböző oktatási rendszerek, illetve milyen 
programokat ajánlanak a szakértők a kutatás-
ban szereplő programok eredményességének 
feltárása alapján. Majd a bevándorló gyer-
mekek speciális fejlesztését vizsgálom, mivel 
esetükben a nyelvtudásbeli hátrány leküz-
dése további feladat.  Végül bemutatok egy 
olyan modellértékű magyar kezdeményezést, 
amelyen keresztül betekintést nyerhetünk a 
magyar nyelv sajátosságait és a magyar isko-
lakészültség kritériumait figyelembe vevő fel-
készítési lehetőségekbe. 

Az iskolakészültség általános 
meghatározása

Az iskolakészültség eléréséhez jelentős mér-
tékben hozzájárul, hogy a kisgyermeknek van-e 
lehetősége az óvodai ellátás igénybevételére. 
A nemzetközi szakirodalomban konszenzus 
látszik annak megítélésében, hogy a deprivált 
hátterű gyermekek esetében a családi háttér-
ből fakadó lemaradást az óvodai foglalkozások 

jelentős mértékben képesek kompenzálni. A 
nemzetközi óvodai hozzáférés két trendet mu-
tat. Az egyikbe olyan országok tartoznak, ahol 
az elmúlt húsz évben alakult ki az alanyi jogon 
járó óvodai ellátás rendszere, ilyen például 
Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Álla-
mok. A másikba pedig az 1960–70-es évek óta 
– vagy még korábban – szolgáltató országok, 
mint például Franciaország, Magyarország, 
Norvégia és Németország.

Az elmúlt néhány évtizedben bevezetett 
óvodai nevelési programok eredményeinek 
a vizsgálatai közül a nagy-britanniai és az 
egyesült államokbeli kutatási eredményeket 
mutatom be. Melhuish (2011) a Nagy-Bri-
tanniában 1999-ben bevezetett óvodai ellá-
tás hatékonyságáról folytatott kutatásainak 
összefoglalójában hangsúlyozza, hogy az is-
kolát megelőző programok általánosságban 
fokozzák a kognitív teljesítményeket, bármi-
lyen szocioökonomikus háttérrel is érkezzen 
a kisgyermek a programba. Mérhető volt, 
hogy a félnapos ellátásba három-négy évesen 
bekapcsolódó gyermekek öt és tíz éves kör 
között jobban teljesítettek a kognitív tesztelés 
során. Az egész napos és a félnapos ellátás-
ban résztvevők között a fejlődés ütemében 
nem mutatkozott különbség. Ugyanakkor 
azok, akik hosszabb ideig vették igénybe az 
óvodai fejlesztő programokat a jelentősebb 
intellektuális fejlődés mellett az önállóság, a 
koncentrációs képesség és a szociabilitás te-
rén is magasabb szinten álltak. Végül pedig 
a tanulmány szempontjából a legfontosabb 
eredmény, hogy egyértelművé vált, hogy a 
hátrányos helyzetű gyermekek szignifikánsan 
kimutatható előnyhöz jutnak, különösképpen 
akkor, ha olyan intézményekbe járnak, ahol 
különböző társadalmi hátterű gyermekek 
vannak jelen (Melhuish, 2011; 2014).

Hasonló eredményeket mutat az Amerikai 
Egyesült Államokban végzett iskolakészültsé-
gi vizsgálat, amely reprezentatív jellege miatt 
különösen figyelemre méltó. Az eredmények 
szerint a korai kisgyermeknevelés hosszú 
távú hatású, és az alapfokú oktatást alapvető-
en meghatározza (Gormly, Phillips és Gayer; 
2008). Szintén az Amerikai Egyesült Államok-
ra vonatkoztatva Mathur és Parameswaran 
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(2012) hangsúlyozza, hogy az iskolában való 
sikeres helytálláshoz szükséges az iskola-
készültség elérése. Az ő értelmezésükben 
– amely az Amerikai Egyesült Államokban 
használatos iskolakészültségi definíciót tük-
rözi – iskolakészültnek tekinthető az a kis-
gyermek, akinek a kognitív és nyelvi fejlettsé-
ge éppúgy, mint viselkedésének szabályozása 
képessé teszi az osztálytermi beilleszkedés-
re és a hatékony tanulási mechanizmusok 
működtetésére (Mathur és Parameswaran; 
2012). Mathur és Parameswaran (2012) idé-
zik Currie (2001) kutatását, amelyben óvó-
pedagógusok arról számolnak be, hogy az 
iskolakészültség elérésében meghatározó 
jelentőségű a gyermekek fizikai egészsége, a 
jól tápláltság és a kipihentség. Emellett egy-
részt képesnek kell lenniük a szükségleteik, 
az akaratuk és a gondolataik verbális kifeje-
zésére, valamint a társas helyzetekben való 
megnyilvánulásra és az elmélyült figyelemre 
egyaránt, másrészt az új tevékenységek lelke-
sedést és kíváncsiságot kell, hogy ébresszenek 
bennük. Currie kutatása arra mutatott rá, 
hogy a pedagógusok szerint a betűk ismerete 
egyáltalán nem kritériuma az iskolakészült-
ségnek (Currie, 2001).

Franciaország a nagy múltra visszatekintő 
óvodai neveléssel rendelkező országok közé 
tartozik, ahol valamennyi három és négy év 
közötti gyermek elkezd óvodába járni. A Fran-
ciaországban végzett kutatási eredmények 
alapján egyértelműnek tűnik, hogy az iskola 
előtti programok rövid távon segítik a gyerme-
keket a sikeres iskolai részvételben, hosszú tá-
von pedig a munkaerőpiacon a magasabb bér-
hez jutásban van szerepük (Dumas & Lefranc, 
2010). A hasonló rendszerben működő norvég 
oktatási és nevelési intézményekben végzett 
kutatási eredmények is a franciaországi tapasz-
talatokat támasztják alá mind a sikeres iskolai, 
mind a munkaerő-piaci részvétel tekintetében 
(Havnes & Mogstad, 2011). 

Németország különböző tartományait jól 
szervezett óvodai és bölcsődei ellátás jellemzi, 
ami az elmúlt évtizedben átrendeződést mu-
tat: a bölcsődék és az óvodák egy intézmény-
be szerveződnek, és így látják el a különböző 
életkori csoportokat fejlesztéssel. A német 

törvényhozóknak az a célja, hogy valamennyi 
három és hat év közötti gyermek számára le-
hetőség nyíljon az iskolát megelőző fejleszté-
si programban való részvételre. A programok 
lényeges törekvése, hogy a gyermekek szemé-
lyiségfejlődését olyan irányba tereljék, hogy 
autonóm és felelősségteljes felnőttek váljanak 
belőlük, továbbá segítséget nyújtsanak a csa-
ládoknak a gyermeknevelés terén, végül pedig 
hogy a szülők össze tudják egyeztetni a gyer-
mekekre irányuló gondoskodást a munkavál-
lalással (Linberg, Baeumer & Rossbach, 2013).

Az iskolakészültség definiálása 
külföldi gyermekek esetében

A fentebb leírt óvodai nevelési programokra 
vonatkozó kutatási eredmények elsősorban 
az adott ország állampolgáraira vonatkozó 
szabályozásokra fókuszáltak. Az említett or-
szágokban ugyanakkor jelentős számú kül-
földi is él, akiknek a kisgyermekeit érinti az 
óvodai nevelésbe való bekapcsolódás.

Az Európai Unióban működő oktatási 
rendszerek összehasonlítása alapján Herzog-
Punzenberger (2016) összeállított egy kri-
tériumrendszert, amely lefedi az Európai 
Unióban az iskolába való bekapcsolódáshoz 
szükséges feltételeket, különös tekintettel a 
migráns hátterű tanulók csoportjára. Ebben 
a tanulmányban Magyarország is említésre 
kerül, mint példa azokra az országokra, ahol 
ugyan a 15 évnél fiatalabb külföldi gyerekek 
száma a teljes népesség 0,5 %-a alatt marad, 
viszont a társadalomban jelen vannak olyan 
nemzetiségi kisebbségek, amelyek nem hoz-
hatók kapcsolatba a jelen kori migrációval 
(Herzog-Punzenberger, 2016). A kritérium-
rendszer elemei: az óvodai rendszerbe tör-
ténő belépés életkora, az intézmény fejlesztő 
munkájának minősége, az intézményben napi 
szinten eltöltött idő hossza, a szülők társadal-
mi-gazdasági státusza, és a szocioökonómiai 
szempontból hátrányos helyzetű családok 
azonos helyen való koncentrálódása (Herzog-
Punzenberger, 2016).

Mathur és Parameswaran (2012) az Ame-
rikai Egyesült Államokban uralkodó helyzetre 
reflektálva rámutatnak arra, hogy a bevándor-
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ló hátterű gyermekek esetében jelentős hát-
rányt jelent a többségi társadalomba tartozó 
gyermekekkel szemben, hogy a szülők keve-
sebbet beszélnek gyermekeikkel, így a beszélt 
nyelvi kompetenciájuk az első nyelvükön 
alatta marad az átlagos fejlettségi szintnek, 
valamint nem jellemző a közös olvasás, ami-
kor a szülő felolvas a kisgyermeknek. Mind-
két felsorolt jellemző szoros kapcsolatban áll 
a literációs készségek későbbi alakulásával és 
nem csak a gyermekek első nyelvén, hanem 
az oktatási nyelv tekintetében is (Mathur & 
Parameswaran, 2012). Ennek elsődleges oka 
az, hogy a gyermek a verbális interakciók hi-
ánya miatt nincs birtokában a megfelelő szó-
készletnek, így nem jut el elégséges szintre a 
fonológiai tudatosság terén, és nem alakul ki 
az a rendszerszerű szemlélet, hogy a kimon-
dott szavak és a nyomtatott betűk egymással 
megfeleltetési viszonyban állnak. Ezen túl a 
bevándorló gyermekek esetében a kognitív 
képességek fejlesztése mellett különös hang-
súlyt kell, hogy kapjon a szociális, emocioná-
lis és fizikai készségek támogatása is (Mathur 
& Parameswaran, 2012).

Németországban az óvodákba járó nem né-
met származású gyermekek száma arányaiban 
alacsonyabb, mint német társaiké (Linberg, 
Baeumer & Rossbach, 2013). Az iskolakészült-
ség kérdése kevésbé hangsúlyos az iskolába 
lépés pillanatában, sokkal inkább a nyelvtudás 
áll a középpontban. Ennek értelmében az isko-
lai beiratkozást megelőzi – nem minden tar-
tományban, és nem minden iskolában – egy 
nyelvi szűrés, amely alapján döntés születik az 
iskolába való felvételről, illetve a fejlesztési fel-
adatokról. Mirea (2007) ezt a gyakorlatot úgy 
értelmezi, hogy a nyelvi tesztelés valójában az 
óvodákra hárítja a gyermekek nyelvi felkészí-
tését az iskolára, amiből az következik, hogy a 
szülők felelőssége, hogy a gyermekeiket beírat-
ják-e óvodába (Mirea, 2007).

Az óvodai ellátáshoz kapcsolódó jogi 
szabályozás Magyarországon

Magyarországon nagy múltra tekint vissza az 
óvoda intézménye, az első óvodát 1828-ban 

alapította Brunszvik Teréz (Hornyák, 2003. 
7.  o.). A jelenlegi óvodai rendszer alapját az 
1971-ben bevezetett Az óvodai nevelés prog-
ramja című dokumentum adja, amely a ko-
rábbi – a II. világháború utáni – programok-
tól eltérően a gyermekközpontú szemléletet 
hangsúlyozta. A mostani formájában működő 
intézményes rendet a program 1989-ben to-
vábbfejlesztett változata szabályozza (Molnár, 
Pálfi, Szerepi & Vargáné Nagy, 2015). 

Az óvoda a köznevelési rendszer intézmé-
nyei közé tartozik (Nkt. 7. § (1)). A hazánk-
ba érkező külföldi gyermekek köznevelési 
intézménybe lépését a Nemzeti Köznevelé-
si Törvény szabályozza. Az óvodai ellátásra 
kötelezően és alanyi jogon minden gyermek 
jogosult, aki betöltötte harmadik életévét. A 
gyermek tankötelezetté válik abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik 
életévét betölti, illetve legkésőbb az azt kö-
vető évben (Nkt. 45. § (2)). Ez azzal egészül 
ki, hogy lehetőség nyílik további egy nevelési 
évig az óvodai ellátásban maradni szakértői 
bizottság javaslatára (Nkt. 45. § (2)).

A nem magyar állampolgár kiskorú abban 
az esetben válik óvodai ellátásra jogosulttá, 
illetve tankötelessé Magyarországon, ha a 
menedékjogról szóló törvény úgy rendelkezik 
(Nkt. 92. § (1) a). A menekült, oltalmazott, 
menedékes és a menedékjogról szóló 2007. évi 
LXXX. törvény 25/B. § (1) bekezdés b) pont-
ja alapján befogadott jogállással rendelkezők 
is bekapcsolódhatnak a közoktatásba (2016. 
évi CXXVI. törvény 17 § (1), amely hatályos 
2016. XI. 30.). Továbbá tanköteles, ha a har-
madik országbeli állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 
tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jog-
állású, vagy Magyarország területén való tar-
tózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik 
(Nkt. 92. § (1) c); valamint ha a szülő három 
hónapot meghaladó tartózkodásra jogosí-
tó engedéllyel rendelkezik (Nkt. 92. § (5)). A 
tartózkodás minimum időtartamára irányuló 
módosítás értelmében a szülő és a gyermek, 
vagyis a tanuló egyaránt három hónapot meg-
haladó időtartamra rendelkezik engedéllyel 
(Nkt. 92. § (5). Emellett az Európai Parlament 
és a Tanács 2004/38/EK 2004. április 29-én 
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hatályba lépett irányelvének megfelelően az 
Európai Unió polgárainak és családtagjaiknak 
a tagállamok területén történő szabad moz-
gáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, a sza-
bad mozgás és tartózkodás jogával rendelke-
ző személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogát Magyarországon gyakorolja 
(Nkt. 92. § (1) b); valamint az a nem magyar 
állampolgár, aki az oktatásért felelős minisz-
ter meghívólevelével rendelkezik, és a meg-
hívólevélben meghatározott ellátást a magyar 
állampolgárokkal azonos feltételek szerint ve-
heti igénybe (Nkt. 92. § (6)). Jól látható, hogy 
a magyarországi jogi környezet lehetővé teszi 
az óvodai ellátás igénybe vételét minden, jogi 
státusszal rendelkező külföldi gyermek szá-
mára. Emellett általános fejlődésük, főként a 
magyar nyelv elsajátításának a szintje alapján 
lehetőség van az óvodai idő egy évvel való 
meghosszabbítására, amely segíti a későbbi 
sikeres iskolai integrációt.

Az iskolakészültség meghatározása 
Magyarországon

Magyarországon a gyermekek iskolakészült-
ségét az óvodákban és a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálatokon vizsgálják. A legelterjed-
tebb teszt a DIFER, vagyis a Diagnosztikus 
fejlődésvizsgáló rendszer 4–8 évesek számá-
ra. A teszt hét alapkészséget mér: írásmozgás-
koordináció, összefüggés-megértés, beszéd-
hanghallás, következtetés, relációszókincs, 
elemi számolás és szocialitás. Összesen há-
rom alkalommal történik a tesztelés, mindig 
két-két készséget és az adott készséghez kap-
csolódó szocialitás próbáit vizsgálják (Nagy et 
al., 2016). A hét teszt összevont mutatója a 
DIFER-index, amely a hét alapkészség mellett 
megbízható iskolakészültségi mutató is (Jó-
zsa, 2016). Az iskolakészültség vizsgálatában 
nem jelenik meg a nem magyar első nyelvű 
diákokra vonatkozó különbségtétel. Az álta-
lános és külföldi gyermekekre vonatkozó to-
vábbi diagnosztikai és tesztelési módokat a 
következő részben mutatom be részletesen.

Egy magyar fejlesztési modell 
bemutatása

Melhuish (2011), valamint Mathur és 
Parameswaran (2012) egyaránt kiemelik tanul-
mányaikban, hogy a bevándorló és a deprivált 
családi háttérrel rendelkező gyermekek eseté-
ben különös jelentősége van az iskolát megelő-
ző fejlesztési programoknak (Melhuish, 2011; 
Mathur & Parameswaran; 2012). A fejlesztés 
szempontjából a kognitív, a szociális és a nyel-
vi készségek mindkét csoportnál lényegesek, a 
külföldi gyermekek esetében pedig a befogadó 
ország nyelvének az elsajátításának segítése is 
megjelenik feladatként. Ezzel összhangban áll a 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat egyik tagin-
tézményében (továbbiakban Szakszolgálat) ki-
dolgozásra került program, melynek segítségé-
vel egyfelől diagnosztizálni lehet a bevándorló 
hátterű kisgyermekeket, másfelől pedig fejlesz-
tő foglalkozások szervezésére nyílik lehetőség. 
A program két kidolgozójával készített interjú 
alapján mutatom be a munkát. A tanulmány-
ban igyekeztem az általuk alkalmazott fogal-
mi rendszert használni. Egyikük logopédus és 
szurdopedagógus végzettségű, másikuk pedig 
gyógypedagógus, és egyikük sem rendelkezik 
magyar mint idegen nyelv tanári végzettség-
gel vagy tapasztalattal. Ezt lényegesnek látom 
kiemelni, mert a munkájukhoz szükséges az 
idegen nyelv tanítás módszertani elemeinek és 
szemléletének a beépítése.

A Szakszolgálatok látják el a fejlesztésre 
szoruló óvodáskorú gyermekek ellátását. Így 
az óvodába kerülő nem magyar első nyelvű 
kisgyermekekét is, akiket az óvoda a tanév 
kezdetén küld a Szakszolgálathoz. Ott szept-
emberben elindul a diagnosztikai fázis, mely-
nek során felmérik a gyermekek alapkészsége-
it. A felmérés során több tesztet használnak, 
ezek a DIFER és a TROG-H. A TROG-H 
magyar első nyelvű beszélők nyelvtani fejlő-
dését vizsgáló teszt, amelynek előnye, hogy 
reprezentatív életkori mintán sztenderdizált, 
így megbízható képet ad arról, hogy az adott 
életkorhoz rendelve milyen a tipikus nyelvta-
ni szerkezetekhez köthető fejlődési út (Luk-
ács, Győri és Rózsa, 2013). 
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A program első évében a csoportokat úgy 
alakították ki, hogy a fejlesztésre érkező nem 
magyar első nyelvű gyermekek a magyar első 
nyelvű gyermekekkel egy csoportba kerültek, 
majd elindult a fejlesztő munka. Viszont ha-
mar kiderült, hogy a migráns hátterű gyerme-
keknél nem feltétlen a készségfejlesztésre kel-
lene koncentrálni, hanem a nyelvtudásukra 
(is). A kettő szétválasztására nem állnak ren-
delkezésre eszközök, ennek ellenére elindult 
egy magyar nyelvi fejlesztésre fókuszáló cso-
port. Erre különösen nagy szükség volt, mert 
a nyelvi fejlesztés biztosítása nem jellemző az 
óvodákra, inkább a gyermekek tevékenységbe 
bevonásán keresztül facilitálják a nyelvelsajá-
títás folyamatát, ez nyilván pedagógusfüggő, 
hogy ki mennyire képes erre. Az óvodákban 
dolgozó logopédusoknak a Fővárosi Pedagó-
giai Szakszolgálat  ugyan feladatként határoz-
ta meg a nem magyar első nyelvű gyermekek 
fejlesztését, de úgy tűnik, hogy a túlterheltsé-
gük miatt erre nincs mód. 

A program második évének elejére látha-
tóvá vált, hogy célzottabb tesztelésre és mé-
résre van szükség. Így a gyermekek továbbra 
is az óvodai logopédusok által végzett szó-
leszűrő vizsgálat alapján kerültek be a Szak-
szolgálathoz, de már lényeges szempont volt, 
hogy elsősorban részképesség probléma me-
rül-e fel, vagy az okozhat gondot, hogy a csa-
ládban nem beszélnek magyarul, ezért inkább 
a nyelvtudás hiányai okozhatják a hátrányt. A 
részképességek szűrésénél a grafomotorikát, 
a ceruzafogást nézik, ami nem függ a nyel-
vi megértéstől, illetve elemi számoláshoz és 
mennyiségfogalomhoz kapcsolódó készsége-
ket vizsgálnak.

A Szakszolgálathoz kerülők másik körét az 
óvodából iskolaérettségi vizsgálatra küldött 
nem magyar első nyelvű gyermekek adják. A 
vizsgálat végrehajtásának komoly nehézsége, 
hogy a részképesség-gyengeség és a nyelvtu-
dásbeli hiányosság szétválasztása rendkívül 
bonyolult. 

A foglalkozásokat a gyógypedagógus és a 
logopédus együtt tartják, egy alkalom 45 per-
cet jelent. Az idő és tevékenységkeretek be-
tartása nagyon lényeges a foglalkozáson. Az 
óvodai tematikus tervekhez és a különböző 

országokban lévő ünnepekhez igazodóan ala-
kítják ki a csoport tematikáját, ezek mentén 
szerveződnek a foglalkozások. A tevékeny-
ségkeretnek megfelelően szóaktivizációs fel-
adatokkal indul a foglalkozás, majd az adott 
alkalomhoz kapcsolódó anyagot vezetik be. A 
feladatok középpontjában a szókincsfejlesztés 
áll, amelynek fontos része a képek és tárgyak 
segítségével történő vizuális megerősítés. 
A szövegértés fejlesztése meséken keresztül 
zajlik, az értés fejlesztésekor a bábozás és a 
dramatizált előadás is szerepet kap, ezek a 
módszerek a történet elmesélésen keresztül 
ösztönzik a gyermekek szabad beszédét. A 
grafomotoros fejlesztés kézműves feladato-
kon keresztül zajlik, a számolási készségeket 
pedig a különböző feladatokba integráltan 
fejlesztik. A nyelvi fejlesztő munka fontos ele-
me, hogy mindkét pedagógus koncentrál arra, 
hogy a feladatállítás következetes legyen, és a 
gyermekek megértsék és elsajátítsák a felnőt-
tektől érkező instrukciókat. Ezen keresztül 
egyúttal gyakorolják a szituációkhoz erősen 
kapcsolódó nyelvtani szerkezeteket is, ame-
lyek segítik a nyelvi struktúrák elsajátítását és 
rögzülését.

A program sikerességét az mutatja legjob-
ban, hogy azok a gyermekek, akik az elmúlt 
két évben részt vettek a fejlesztési munkában, 
valamennyien be tudtak illeszkedni az iskolai 
életbe. Nem küldték őket újra a Szakszolgá-
lathoz tanulási nehézségekkel, így valószí-
nűsíthető, hogy képesek voltak magyar első 
nyelvű osztálytársaikkal együtt bekapcsolód-
ni az iskolai tanulásba.

Összefoglalás

A nemzetközi és magyar tapasztalatokból lát-
szik, hogy valamennyi iskolát megelőző prog-
ramban közös, hogy jelentős hangsúlyt fektet 
a kognitív, a szociális és a nyelvi készségekre, 
azon belül pedig a befogadó ország nyelvének 
ismeretére. Az iskolakészültség tesztelésekor 
ezek a faktorok segítik a pedagógusokat és a 
szakembereket annak megítélésében, hogy 
egy kisgyermek képes lesz-e beilleszkedni az 
iskolai környezetbe mind szociálisan, mind a 
tanulás tekintetében.
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Az interjúk megerősítik, hogy a magyar 
első nyelvű gyermekek esetében éppúgy 
szükséges az iskolaérettség vizsgálata a kü-
lönböző részképességek és a nyelvi fejlettség 
terén, mint az eltérő nyelvi háttérrel rendel-
kező gyermekeknél. Az adatközlők kiemelik, 
hogy esetükben a mérésnél figyelembe kell 
venni magyar nyelvtudásuk szintjén túl azt is, 
hogy feltételezhetően két- vagy többnyelvű-
ek, vagyis a magyar nyelven kívül más nyelvet 
is használnak a mindennapi életben, például 
otthon vagy a baráti társaságukban. Magyar 
nyelvtudásuk megszerzésének fő színtere 
feltehetően az óvoda, ahol célnyelvi közeg-
ben, magyar gyermekek, óvónők és dadusok 
között történik a nyelvelsajátítás. Emellett a 
fejlesztési munka során szükséges bizonyos 
nyelvi tartalmak (szókészlet és nyelvi formák) 
célzott tanítása, melyek már a nyelvtanulás 
területét érintik. A bemutatott Szakszolgá-
latnál szervezett foglalkozások esetében e két 
irány – a nyelvelsajátítás és a nyelvtanulás – 
kapcsolódik össze: osztálytermi közegben, 
meghatározott időpontban, előre meghatá-
rozott tematika alapján tervezetten folynak, 
viszont a tevékenységek autentikus szituáció-
kat idéznek elő, a gyermekek óvodai életéhez 
kapcsolódó feladathelyzeteket teremtve. A 
gyermekek számára ismerős szituációk ismét-
lésével valódi óvodai foglalkozás valósul meg, 
a különbség annyi, hogy a nyelvi tartalom – 
nyelvi formák és szókészlet – dominánsabb 
a tevékenységek során. Ezzel a módszertani 
megközelítéssel elérhető, hogy beinduljanak 
az első nyelv elsajátítására emlékeztető me-
chanizmusok, amelyek támogatják a második 
nyelv kialakulását a kisgyermekekben.

A tanulmány az MTA NYTI Többnyel-
vűségi Kutatóközpont NyelvEsély Szakmód-
szertani Projektjéhez kapcsolódóan készült 
(SZ-007/2016, projektvezető: Bartha Csilla).
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Language learning or acquisition? Institutional early childhood education in migrant chil-
dren’s linguistic development

In this paper I present how school readiness appears in the Hungarian and international 
educational perspectives, which characteristics the different schoolsystems bear, what kind 
of programs are offered by the experts based on the results of their researches. After that I 
examine the special nature of the development path in the case of migrant children since the 
disadvantage in their language competence creates further tasks. Finally, I describe a model-
like initiative, that gives us insight to the possibilities of a preaparatory program which encom-
passes and combines the characteristics of the Hungarian language and the criteria of the 
school readiness. The results of my study show that early childhood education plays an impor-
tant role in the development process especially for migrant children.  
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