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I. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, A KUTATÁS 

ALAPVETŐ CÉLJAI ÉS STRATÉGIÁJA 

 

A mai kor gyermekei egy olyan világba születnek, ahol egyre nagyobb 

jelentősége van az idegen nyelvek ismeretének, a két- vagy 

többnyelvűségnek. A sokszínű Európában ma már abszolút hátránnyal 

indulnak azok, akik egynyelvűek. Egy-egy idegen nyelv ismerete számos új 

lehetőséget, utat nyit meg számunkra.  

Az elmúlt több mint negyed század politikai, gazdasági, társadalmi 

változásai eredményeképpen a kisgyermekek korai fejlesztésének területén 

óriási fordulat következett be. Jól érzékelhető, hogy a családok értékrendje 

átalakult és ebben a megváltozott értékrendben a gyermekek korai taníttatása 

előkelő helyen szerepel. 

Ma országszerte nagy népszerűségnek örvendenek a kétnyelvű nevelést 

biztosító óvodák, köztük elsősorban a nemzetiségi intézmények. Az ide járó 

gyermekek szülei felismerték az ebben rejlő lehetőségeket, ezek 

többletértékét. Annak ellenére, hogy a szakmai körökben még mindig nem 

teljesen egységes ezeknek az óvodáknak a megítélése, egyre több tudatos 

szülő választ gyermeke számára olyan intézményt, ahol már 3 éves kortól 

ismerkedhetnek az óvodások az idegen nyelvekkel. Magyországon 200 

feletti a német nemzetiségi óvodák száma, ahová nem csupán nemzetiségi 

gyermekek járnak. Sok szülő kifejezetten az idegen nyelv miatt íratja be 

gyermekét nemzetiségi óvodába. Ugyanakkor az ország valamennyi részén 

egyre több angol, illetve német foglalkozásokat is biztosító óvodát találunk.  

 

Kutatásomat négy nagy területre fókuszálva építettem fel.  

1.  

A magyarországi óvodákban idegen nyelvi foglalkozások zömmel a 

nemzetiségi nevelési intézményekben vannak, így a disszertációmban 

elsősorban az itt folyó pedagógiai munkára koncentrálok. Természetesen 

nem hagyhatom figyelmen kívül az egyéb óvodai lehetőségeket sem az 



 

idegen nyelv elsajátítására. A kutatás célja tehát egyrészt többféle módszer 

használatával feltérképezni a magyarországi óvodák játékos idegennyelvi 

foglalkozásainak történetét 1959-től napjainkig, másrészt arra való 

tekintettel, hogy hazánkban az idegennyelv-elsajátítás korai életkorokban 

történő megkezdésére főként a nemzetiségi óvodák adnak lehetőséget, ezért 

a disszertációm alapját képező vizsgálódásaimban főként ezekre az 

intézményekre koncentrálok. Mivel Magyarországon sok nemzetiség él, és 

ezek többsége óvodákkal is rendelkezik, döntenem kellett, hogy ezek 

mindegyikét vagy ezek közül csak egyet vizsgálok. Kutatásomat a német 

nemzetiségi óvodákra szűkítettem, ezt azonban még mindig túl nagy 

területnek gondoltam, ezért további szűkítés után, Sopron és környékének 

német nemzetiségi óvodáit jelöltem ki kutatásaim helyszínéül. 

Természetesen a nemzetiségi nevelés mellett az idegen nyelvek egyéb 

megjelenési formáival is foglalkozom.  

2. 

Célkitűzésem volt továbbá, hogy bemutassam a német nemzetiségi 

óvodapedagógus-képzés, illetve az idegennyelvi specializációk történetét is, 

elsősorban a soproni képző intézményre fókuszálva, hiszen ebben a 

városban indult meg 1959-ben a Soproni Óvónőképző Intézetben a német 

nemzetiségi óvónők képzése. A kutatás időben tehát az 1959-től napjainkig 

tartó időszakra korlátozódik.  

3. 

Az óvodáskori ideggennyelv-fejlesztésben meghatározó jelentőséggel 

bírnak a különböző játékos tevékenységek, ezért fontosnak tartom a játék 

sajátosságainak, jellemzőinek, valamint az idegennyelv-elsajátításban 

betöltött szerepének az ismertetését is. Kutatásom jelentős részét képezi a 

különböző játékos idegennyelv-fejlesztési módszerek és programok 

feltérképezése, valamint ezek összehasonlítása. 

4. 

A kutatás részét képező óvodalátogatásaim és a pedagógiai szaksajtó 1959-

től napjainkig tartó áttanulmányozása során jutott a tudomásomra, hogy az 

Ágfalvi Napsugár Óvodában 1994-ben egy innováció indult, amely az egész 

országban felkeltette a szakma érdeklődését. Vizsgálódásaim kitérnek az 



 

„Egy személy egy nyelv” idegennyelv-oktatói módszer meghonosítási 

kísérletére e német nemzetiségi óvodában, a program kidolgozási 

folyamatára, az abban részt vett oktatók, óvodapedagógusok, egyéb 

szakértők munkájának megismerésére, az innováció hatásának vizsgálatára 

a ma már a húszas éveik második felében járó, egykori óvodások életére, 

valamint az innováció terjedésére. 

 

II. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 

SZAKIRODALMI HÁTTÉR 
 

Primer forrásaim jelentős hányadát a pedagógiai szaksajtó különböző 

orgánumai tették ki. „A modern kor forrásai között terjedelmét és 

jelentőségét tekintve is kiemelt figyelmet érdemel az újságirodalom. A 

neveléstörténeti kutatás szempontjából is a sajtótermékek különböző 

csoportjait különböztetjük meg: az általános sajtó és a szaksajtó csoportjába 

tartozó példányokat, illetve napi, heti, havi rendszerességgel megjelenő 

sajtótermékeket és évkönyveket, periodikákat különíthetünk el. Külön 

figyelmet érdemel modern kori neveléstörténeti kutatások esetében a 

pedagógiai szaksajtó, illetve a gyermek- és ifjúsági irodalom” (Kéri, 2001, 

54. o.)  Az 1947 óta megjelenő Óvodai Nevelés1 című folyóirat az óvodások 

nevelésével foglalkozó pedagógusok hasznos és fontos szakmai kiadványa, 

melynek példányait az 1950-es évek végétől tanulmányoztam napjainkig.  

 

Kutatásom alatt folyamatosan gyűjtöttem a téma tudományelméleti és 

ismeretelméleti hátterének megismeréséhez a szakirodalmakat, melyekre 

támaszkodva aztán véglegesíthettem a kutatásom eredményét. A témához 

                                                           
1 Az Óvodai Nevelés először 1948. január 1-jén jelent meg Szabó Erzsébet szerkesztésében, 

akkor még Gyermeknevelés címmel. A lapot pártpolitikai és pedagógiai ideológiai 

törekvéseinek megvalósítására a pedagógusszervezet, a „Magyar Pedagógusok Szabad 

Szakszervezetének óvónői szakosztálya” indította. útjára. A lap 1953-ban az Óvodai Nevelés 

címet vette fel és folyóiratként jelent meg a továbbiakban (Komjáthy, 2012, 201. o.) 

 



 

kapcsolódó szekunder forrásaim felkutatása során, a szakirodalmi háttér 

megismerésekor mindenekelőtt a hazai nemzetiségekkel, különös tekintettel 

a német nemzetiség történetével foglalkozó szakkönyvekre és publikációkra 

hagyatkoztam, mint például Manherz (1998) vagy Tilkovszky (1989, 1997) 

munkáira. A hazai óvodaügy, majd azon belül is a nemzetiségi óvodaügy 

történetének megismeréséhez a következő szerzők írásaiból merítkezhettem 

többek között: Jäger-Manz (2004, 2016); Klein (2009; 2013); Kövér (1996); 

Mammel (1980; 1985; 1995); Márkus (2016); Pukánszky (2005); Stark 

(1980); Sztrinkóné (2009); Talabér (2004); Vág (1989). 

A nemzetiségi és a kétnyelvű óvodapedagógusok képzésének történetéről 

sok más mellett a következő szerzők munkáiból kaphattam reális képet: 

Babai (2008; 2012); Baranyai (2007), Katona (2009), Klein (2011), Kurucz 

(2002); Manz Adel (2011); Mammel (1985; 1995 ); Márkus (2011; 2016), 

Patyi (2010), Talabér (2004), Trentinné (2017),Vág (1989). 

Kutatásomhoz a korai fejlesztéssel, ezen belül a korai idegennyelv-

fejlesztéssel foglalkozó számos nemzetközi és hazai tudományos kutatást, 

művet tekintettem át. Jelenlegi kutatásaim eredményeképpen 

megállapíthatom, hogy ebben a témában eddig publikált hazai szerzők 

többségében az általános iskolák alsó tagozatára vonatkoztatva vizsgálták a 

korai idegennyelv-fejlesztés folyamatát, módszereit, annak 

eredményességét, hasznosságát. /Pl. Bartha (1999), Kovács (2009), 

Navrasics (2004; 2010), Vekerdy (2003)/ Ugyanakkor az óvodáskori 

idegennyelv-elsajátítás témakörében főleg az ELTE TÓK által szervezett Jó 

gyakorlatok a korai idegennyelvi fejlesztésben című konferenciák 

tanulmányköteteiben megjelent publikációk átolvasása után kaphattam 

képet a magyar oktatók, illetve az óvodapedagógusok legfrissebb hazai és 

külföldi kutatási eredményeiről. E témában szintén hasznos volt számomra 

a Goethe Intézet szakirodalmi ajánlásai között szereplő számos németnyelvű 

tanulmány és szakkönyv elolvasása, melyek nélkülözhetetlenek voltak az 

Európai Unió idegen nyelvoktatással, ezen belül a korai idegen 

nyelvfejlesztéssel kapcsolatos ajánlásainak behatóbb megismeréséhez. A 

játékos idegennyelv-elsajátítási módszerek tanulmányozásához nagyon 

hasznos volt számomra Márkus – M. Pintér – Trentinné (2017) és Márkus – 

Trentinné (2014) tanulmánykötete, valamint Babai (2012); Hartl – Babai – 



 

Kovácsné Vinkovics (2014), Mikes (2002), Talabér (2004) és Varga (2008) 

könyvei, illetve tanulmányai. 

Mielőtt persze behatóbban kezdtem el foglalkozni a kutatásom során a játék 

nyelvtanulásban betöltött szerepével, újra felelevenítettem és rendszereztem 

azokat a pszichológiai, pedagógiai, nevelésszociológiai vonatkozású 

szakirodalmakat, melyek a gyermekkori tanulási folyamatok 

megismeréséhez elengedhetetlenek.  

 

 

III. A KUTATÁS CÉLJAI ÉS KÉRDÉSFELVETÉSEI 
 

Kutatásaim megkezdése előtt nem fogalmaztam meg hipotéziseket, viszont 

voltak kérdéseim, amelyek segítségemre voltak az induláskor. Hosszas 

mérlegelést követően a kvalitatív kutatási stratégia mellett döntöttem, 

amelyhez nem kell feltétlenül hipotézist felállítani, ugyanis az nem feltétele, 

hanem tulajdonképpen célja a kutatásnak (Szabolcs, 2011; Szokolszky, 

2004). A kvalitatív kutatások egyik jellemzője, hogy a vizsgálódás induktív 

jellegű, azaz az előzetes elmélet inkább csak kiindulási alap és nem annyira 

merev iránymutatás (Szokolszky, 2004). Kiindulásként kérdéseket 

fogalmaztam meg a témával kapcsolatban. Kérdéseimet négy csoportba 

rendeztem.  

 

1. A német nemzetiségi óvodaügyre és a kétnyelvű óvodai nevelés 

egyéb formáira vonatkozóan: 

 

 A magyarországi német nemzetiségi óvodaügy története hogyan 

alakult 1959-től, az óvóképzés felsőfokúvá válásától napjainkig? 

 Az oktatáspolitika milyen változásokat eredményezett a nemzetiségi 

óvodaügyben az elmúlt hatvan év során? 

 Mi jellemzi a hazai német nemzetiségi óvodákban folyó nevelő 

munkát? 



 

 Az óvodapedagógusok hogyan, milyen eszközökkel tudják 

biztosítani a gyermekek számára a nemzetiségi nevelést? 

 Az idegen nyelvi foglalkozások óvodai megjelenésének 

napjainkban tapasztalható népszerűségét milyen tényezők alakítják? 

 A nemzetiségi óvodákon kívül milyen egyéb lehetőségek vannak ma 

Magyarországon az idegen nyelvek óvodai megjelenésére? 

 

2. A német nemzetiségi és a kétnyelvű óvodapedagógus-képzésre 

vonatkozóan: 

 

 A nemzetiségi óvodapedagógus-képzés 1959-es elindulása óta 

milyen változásokon esett át, hogyan hatottak ezek a változások a 

képzés hatékonyságára? 

 Mi volt a szerepe a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 

jogelődjeinek a német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés 

változásaiban? 

 A nemzetiségi képzésen kívül a kétnyelvű óvodapedagógusok 

képzésére milyen lehetőségeket nyújtanak a képző intézmények? 

 Ma Magyarországon melyek azok a felsőoktatási intézmények, ahol 

nemzetiségi és kétnyelvű óvodapedagógusokat képeznek? 

 

3. Az óvodás gyermekek idegennyelv-fejlesztésében a játék szerepével 

kapcsolatos kérdések: 

 

 Melyek az óvodáskori játéktevékenység fő jellemzői és 

sajátosságai? 

 Milyen szereppel bír a játék a kétnyelvű nevelést biztosító 

óvodákban? 

 Az óvodai idegennyelv-fejlesztést milyen játékos módszerekkel, 

programokkal lehet megvalósítani?  

 A nemzetiségi és a kétnyelvű óvodák milyen játékos módszereket 

használnak az óvodások idegennyelv-fejlesztése céljából? 

 Mik a jellemzői ezeknek a játékos módszereknek? 



 

 Milyen hasonlóságok és különbségek mutathatók ki ezen 

módszerek között? 

 

4. Az ágfalvi német-magyar óvodai innováció vizsgálatait elindító 

kérdések: 

 

 Mi hívta életre az Ágfalvi Napsugár Óvodából 1994-ben elindult, 

majd a soproni Bánfalvi Óvodában és a fertőrákosi óvodában is 

átvett pedagógiai innovációt, az „egy személy egy nyelv” 

idegennyelv-elsajátítási módszer alkalmazását? 

 Kik voltak az innováció kidolgozói? 

 Kik voltak az innováció közreműködői? 

 Milyen tényezők együtthatása kellett az innováció siekerességéhez? 

 Hogyan történt az innováció terjedése? 

 Milyen előnyt jelentett a pedagógiai innováció az óvodás 

gyermekek beszédfejlődésére? 

 Miért ért véget néhány éven belül ez a nagyon ígéretes pedagógiai 

kezdeményezés? 

 

 

IV. A KUTATÁS MENETE ÉS MÓDSZEREI 

 

Kutatásomat elsősorban kvalitatív kutatási módszerekre építve terveztem 

meg. Egy olyan empirikus kutatást terveztem, amely az óvodáskori 

idegennyelv-elsajátítást, mint a 21. században egyre gyakoribb jelenséget 

vizsgálja természetes közegében. 

Elemzési egységeket alkotnak a különböző pedagógiai programok, 

módszertani segédanyagok, projektek, melyek mind az óvodai idegennyelv-

oktatás szolgálatában álltak az elmúlt mintegy hat évtized során. Kutatásaim 

során elsőként a nemzetiségi óvodaügyre, különös tekintettel a német 

nemzetiségi óvodák múltjának a rekonstruálására törekedtem, elsősorban a 

soproni és Sopron környéki intézményekre fókuszálva. Nem hagyhattam 



 

figyelmen kívül a kétnyelvű nevelést biztosító egyéb óvodai formák 

bemutatását sem. Fontosnak tartottam tehát ismertetni a disszertációmban az 

idegennyelv-elsajátítás egyéb óvodai lehetőségeit is, ezért a 

kutatómunkámat kiterjesztettem az idegennyelvi foglalkozásokat biztosító, 

de nem nemzetiségi nevelést folytató soproni óvodákra is. 

Ezzel párhuzamosan a nemzetiségi óvodapedagógus-képzés 1959-es 

indulásától napjainkig tartó történetének bemutatásához végeztem 

kutatásokat. Ennek részeként vizsgálódtam az idegennyelvi specializációk 

megjelenésével kapcsolatban. Sokat foglalkoztatott az a kérdés is, hogy a 

magyarországi nemzetiségi óvodákban folyó nevelői-oktatói munkában az 

óvodapedagógusok milyen módszertani anyagokra támaszkodhattak az 

elmúlt hatvan év során. Melyek azok az óvodai idegennyelv-oktató 

programok, melyek hatékonynak bizonyultak az elmúlt évtizedekben, illetve 

volt-e/van-e a soproni és Sopron környéki óvodákban olyan módszertani 

kezdeményezés, ami egyedinek számít, ami követésre talált az ország más 

intézményeiben? 

Kutatásom negyedik témája az Ágfalvi Napsugár Óvoda innovációjához 

kötődik, mely az „egy személy egy nyelv” módszer bevezetésének és 

elterjedésének körülményeit, valamint annak hatását vizsgálja. 

Kutatásom primer mintájába azokat a személyeket vontam be, akik 

adatközlései által rekonstruálni lehetett a német nemzetiségi óvodaügy közel 

hat évtizedét, valamint a kétnyelvű óvodai nevelés egyéb formáinak 

történetiségét. Az adatgyűjtés folyamatában elsőként azokat az idős 

pedagógusokat kerestem fel, akik vagy óvodapedagógusként vagy 

oktatóként vettek részt a folyamatban. A primer mintába azokat a 

személyeket soroltam, akikkel interjút készítettem a kutatásaim során. Ezek 

száma: 7 

Ezt követően készítettem interjúkat a még ma is aktív oktatókkal, 

óvodapedagógusokkal, módszertani anyagok kidolgozóival, valamint a 

negyedik kutatási területemhez, az ágfalvi óvodai innovációhoz kapcsolódva 

megkerestem egy egykori óvodást és az innováció kidolgozóit is. A 

szekunder mintába kísérletet tettem a hazai összes német nemzetiségi 

óvoda becsatolására. Megkeresésemre 103 válasz érkezett. 



 

Kutatásaim során az egyik módszerem a kvalitatív megfigyelés volt. A 

tervezési fázisban kijelöltem azokat a soproni és Sopron környéki óvodákat, 

ahol német nemzetiségi csoportok működnek, illetve ahol a gyermekeknek 

lehetőségük van az idegennyelvekkel ismerkedni. Ezekben az 

intézményekben 2016 és 2018 között végeztem megfigyeléseket. 

Kutatásaim során az óvodapedagógusok munkáját, az általuk alkalmazott 

módszereket, eszközöket, kellékeket, valamint a gyerekek aktivitását és 

reakcióit vizsgáltam.  

A kvalitatív interjú sokféle változata közül a narratív interjú típust 

alkalmaztam. Narratív interjúkat nyugdíjas és ma is aktív 

óvodapedagógusokkal és a nemzetiségi óvodapedagógusképzés egykori 

oktatóival, a Goethe Intézet szakreferensével, valamint az ágfalvi német-

magyar óvodai csoport egyik egykori óvodásával készítettem, akik 

személyes visszaemlékezései további adalékkal szolgáltak a kutatási célom 

eléréséhez. Az interjúkból mind a négy fő kutatási területemhez számtalan 

adatot gyűjthettem. 

Módszerem volt továbbá a dokumentumelemzés. Kutatásaim során számos 

olyan dokumentumot (levelek, feljegyzések, oklevelek, pedagógiai 

programok, törzskönyvek, tematikák, stb.) sikerült fellelnem, melyek 

segítségével következtetéseket vonhattam le a nemzetiségi óvodaügy, a 

kétnyelvű nevelést biztosító óvodák, valamint a nemzetiségi 

óvodapedagógus-képzés és az idegennyelvi specializációk alakulásának 

rekonstruálásához. Így kerültek vizsgálódásaim fókuszába az 

óvodapedagógusképzésre vonatkozó tartalmak, mint például a tantárgyak, 

az óraszámok, az oklevelek, vagy a nemzetiségi óvodaügy történetiségének 

a kutatásához a pedagógiai programok, módszertani segédanyagok, vagy 

éppen a különböző hivatalos levelek, jegyzőkönyvek. Ugyancsak 

nélkülözhetetlen dokumentumok voltak számomra a különböző törvények, 

törvényerejű rendeletek is. Kutatómunkám jelentős részét tette ki a Soproni 

Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar irattárában fellelhető törzskönyvek 

tanulmányozása.  

A kikérdezés írásos változatát, a kérdőíves felmérést is alkalmaztam 

kutatásaim során kombinálva a fent megnevezett módszerekkel. A német 



 

nemzetiségi óvodapedagógusok körében végzett írásos felmérésem által 

viszonylag gyorsan jutottam sok adathoz.  

2018 februárjában írásban kerestem meg a Magyarországon működő 217 

német nemzetiségi óvodát és kértem segítséget a kutatásomhoz az 

óvodavezetőktől. Megkeresésemre 103 német nemzetiségi óvoda 

vezetőjétől kaptam választ, így a kutatásom mintájául az általuk kitöltött 

kérdőívek szolgálnak. 

 

 

V. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 
 

A német nemzetiségi óvodaügy és a kétnyelvű óvodai nevelés egyéb 

formáinak történetiségére vonatkozó kutatásaim során 

megbizonyosodhattam arról, hogy 1959-től, az óvóképzés felsőfokúvá 

válásától, a kezdeti módszertani kidolgozatlanság elég sokáig tartott, hiszen 

a visszaemlékezésekből és az egykori pedagógiai szaksajtó írásaiból 

egyértelműen arra következtethetünk, hogy a nemzetiségi óvónők képzése 

valójában csak az 1970-es évektől vett lendületet. A kutatás rávilágított arra 

is, hogy ebben a folyamatban miképp támogatta az oktatás- és nemzetiségi 

politika a hazai nemzetiségi óvodaügyet.  

Óvodalátogatásaim alatt meggyőződhettem arról, hogy az 1980-as évektől 

megindult óvodai megújulások, kísérletezések során keletkezett pedagógiai 

programok még ma is uralkodó jelleggel bírnak a soproni és a Sopron 

környéki óvodák nemzetiségi csoportjaiban. Az akkor berögzült 

sztereotípia, miszerint a kétnyelvű nevelést csak óvatosan, a játékba 

integráltan, és a magyar nyelv prioritásának megőrzése mellett lehet csak 

megvalósítani, erősen érvényesül még ma is. Attól a nézettől, mely szerint 

az idegen nyelvek óvodás korban történő bevezetése a gyermekeket 

pszichésen megterheli, még ma is sokan nem tudnak elvonatkoztatni az 

óvodapedagógus társadalomban. Nem feltétlenül volt jó hatással ebben a 

régióban a kétnyelvű nevelést biztosító óvodákra az sem, hogy gyakorlatilag 

a tudományos hátteret jelentő felsőoktatási intézmény (jelen esetben a 



 

soproni) nem volt nyitott és támogató az olyan pedagógiai újításokra, mint 

az ágfalvi modell. 

Kutatásaim során a soproni és a Sopron környéki óvodákban 

megfigyeléseket folytattam. Vizsgálataim célja az ott folyó idegennyelvi 

foglalkozások és a nemzetiségi nevelés tanulmányozása volt. Sopronban és 

az azzal szomszédos négy településen (Ágfalva, Brennberg, Fertőrákos, 

Kópháza) összesen 11 óvoda működik. Ezek közül 4 több tagóvodával is 

rendelkezik, így összesen 24 óvoda tartozik ehhez a régióhoz. Sopronban és 

a szomszédos településeken a német nemzetiségi csoporttal rendelkező 

óvodák száma a legmagasabb (44%). A 24 óvodából 7 intézményben folyik 

német nemzetiségi nevelés. A horvát nyelv a nemzetiségi nevelés keretein 

belül egyedül a Sopronnal szomszédos Kópháza település óvodájában 

jelenik meg. A horvát nyelvvel ismerkedhetnek még a gyerekek a soproni 

Szivárvány Óvodában, ahol az „egy személy egy nyelv” módszert 

alkalmazva kétnyelvű nevelést biztosítanak német és magyar nyelven. A 

gyermekeknek heti egy alkalommal azonban horvát nyelvű foglalkozást is 

tartanak.  

Az angol nyelv az óvodában a Soproni Egyetem két gyakorló óvodájában 

választható. Az egyik csoportban az angol nyelvi fejlesztést a német 

nemzetiségi csoportokhoz hasonlóan a játékban, a reggeli 

beszélgetőkörökben, az énekes foglalkozások, a mesemondás és különböző 

mozgásos tevékenységek során valósítják meg az óvodapedagógusok. A 

másik csoport speciális abból a szempontból, hogy évek óta ide olyan óvodás 

korú gyermekek is felvételt nyernek, akik két- vagy többnyelvű családból 

származnak, és az otthon beszélt nyelvek egyike az angol. 

Kutatásaim során megtapasztalhattam azt is, hogy ma már a nemzetiségi 

óvodai csoportokon kívül számos lehetőség kínálkozik az idegen nyelvek 

óvodás korban történő bevezetésére.  

A nemzetiségi és a kétnyelvű óvodapedagógusok képzésének kutatása 

megerősített engem abban, hogy a soproni képző az 1959-es indulásától 

kezdve folyamatosan az ország egyik legjelentősebb nemzetiségi és 

kétnyelvű óvodapedagógusokat képző intézménye. Megbizonyosodhattam 

arról is, hogy a nemzetiségi óvodapedagógusok képzésének volt egy sokáig 



 

felfelé ívelő útja, amely az 1980-as évek legvégén érte el tetőpontját, majd 

aztán az óraszámok és a tantárgyak lecsökkentésével, végül pedig az önálló 

szak szakiránnyá degradálásával, megkezdődött a hanyatlás időszaka. Bár 

továbbra is népszerű országszerte a német nemzetiségi szakirány (elsősorban 

az ELTE TÓK-on és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán), 

a hallgatók kimeneti tudásán egyértelműen látszik a képzés 

átstrukturálásának negatív következménye. Erről gyakorlatvezető oktatói 

munkám során szerezhettem tapasztalatot, hiszen a soproni és Sopron 

környéki óvodákban dolgozó nemzetiségi óvodapedagógusok munkájába 

betekintést nyerhetek. Új színt hozott a képzésben az „Angol nyelv az 

óvodában” és a „Német nyelv az óvodában” specializációk bevezetése, de 

elsősorban az előbbinek van létjogosultsága, hiszen a „Német nyelv az 

óvodában” specializáción végzettek nem helyezkedhetnek el nemzetiségi 

óvodákban, ezáltal a lehetőségeik korlátozottabbak.  

A kutatásaim során nyert adatokból az is jól látható, hogy ma már számos 

felsőoktatási intézményben folyik a nemzetiségi óvodapedagógusok 

képzése, így aztán minden bizonnyal nagy a harc a hallgatók megnyeréséért. 

A harmadik kutatási területem a játéknak az óvodás gyermekek 

idegennyelv-fejlesztésében betöltött szerepére terjedt ki. Először a 

szakirodalmak alapján megvizsgáltam az óvodáskori játéktevékenységek fő 

jellemzőit, sajátosságait, majd a kutatásaim eredményeivel arra világítottam 

rá, hogy a játék a legnagyobb szereppel bíró tényező a kétnyelvű nevelést 

biztosító óvodákban. Disszertációmban bemutattam azokat a játékos 

módszereket, programokat, amelyek az elmúlt évtizedekben és napjainkban 

is meghatározóak az óvodai idegennyelv-fejlesztésben.  

A disszertációm alapját képező negyedi kutatás az 1990-es évek közepén 

indult ágfalvi német-magyar óvodai csoport kialakulására és 

fejlődéstörténetére terjedt ki. Vizsgálódásaim során egyértelműsíthető, hogy 

egy pedagógia innováció sikere több tényező együtt hatásán alapszik. Hiába 

a lelkes némettanárok megfeszített munkája, a jóakaratú emberek 

összefogása, a szülők pozitív hozzáállása, a gyermekek idegennyelvi 

kommunikációjának nagyarányú fejlődése, a szaktudományi hátteret 

biztosító felsőoktatási képző közömbössége, valamint a mára már 



 

egyértelműen megcáfolt hamis teóriák a korai idegennyelv-fejlesztéssel 

kapcsolatban, megpecsételhetik egy remek kezdeményezés további sorsát. 

 

 

VI. A KUTATÁS TOVÁBBGONDOLÁSA 

 

Kutatásaim végén arra a következtetésre jutottam, hogy mind a négy kutatási 

területen további vizsgálatokra nyílik lehetőségem, és az eddigi 

eredményeim inspirációi is lehetnek egy későbbi, akár országos 

lefedettségű, így aztán a mintavétel tekintetében reprezentatív kutatásnak. 

Ennek megfelelően lehetőséget és kihívást látok egy olyan kutatói 

munkában is, amelybe bevonnám az összes olyan felsőoktatási intézményt, 

ahol nemzetiségi és kétnyelvű óvodapedagógusok képzése folyik. 

Segítségükkel reális esélyt látok a Magyarországon működő nemzetiségi 

óvodáknak és a kétnyelvű nevelés egyéb óvodai formáinak a teljeskörű 

feltérképezésére.  

Ugyancsak érdekes lenne megvizsgálni a szülők óvodaválasztásainak 

motívumait is. Bár szerettem volna kimutatást készíteni arról, hogy a 

nemzetiségi óvodákban milyen arányban találunk nemzetiségi gyerekeket, 

rá kellett jönnöm, hogy az óvodás gyermekek beíratásakor a szülők 

önbevallás alapján nyilatkoznak erről, ez pedig nem feltétlen ad nekünk 

reális képet. Úgy gondolom, erről abban az esetben tudnánk a valóságnak 

megfelelő eredményeket produkálni, ha a szülőkkel interjúkat készítenénk.  

Régóta foglalkoztat az is, hogy vajon a nemzetiségi vagy egyéb kétnyelvű 

óvodákba járó gyermekek milyen előnyökkel kezdik meg iskolai 

tanulmányaikat, az ottani idegennyelvi órákon hogyan teljesítenek. Egy 

empirikus kutatás előkészítéséről már személyes konzultációkat folytattam 

a helyi német nemzetiségi általános iskola igazgatójával, aki ugyancsak 

fontosnak tartaná egy ilyen jellegű kutatás végrehajtását, hiszen akkor 

tudományos adatokkal alá lehetne támasztani, hogy mért szerencsés, ha az 

általános iskolát megelőzően már az óvodában ismerkedhetnének a 

gyermekek a német nyelvvel. Az iskolák számára azért is hasznos lenne egy 



 

ilyen vizsgálat, mert a szülők felé az eredmények felmutatásával 

könnyebben érvelhetnének amellett, hogy az első osztálytól kezdődő 

kétnyelvű oktatás az emelt óraszámok mellett, nem minden gyermek 

számára javasolt. 

Végül fontosnak tartom a játékos idegennyelv-fejlesztési módszerek további 

kutatását, de nemcsak a hazai óvodákban, hanem nemzetközi szinten is. 

Elsősorban a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának kiterjedt 

Erasmus partnerintézményeiben találom kivitelezhetőnek egy nemzetközi 

kutatás megvalósítását. 
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