
Beszámoló az ausztriai óvodalátogatásokról 

 

Az ausztriai óvodákba történő látogatásunkkal lehetőségünk nyílt egy rövid kis időre 

bepillantanunk a magyar, mint idegen nyelv elsajátításának folyamatában. Az első úti célunk 

egy kis település, Wallern óvodája volt. Az óvoda 1997 óta önkormányzati fenntartású, előtte 

az egyházhoz tartozott. Az óvoda 3 csoporttal (2 óvodai és 1 bölcsődei) működik. Az 

intézmény modern épületben kapott helyet. Miután belépünk az óvoda kapuján, egy nagy 

aulába érkezünk. A gyerekek itt gyülekeznek, és együtt játszanak minden nap 8. 30-ig. Innen 

nyílnak a gyermekcsoportok és a tornaterem is. 8. 30 után mindenki megy a saját csoportjába, 

ahol megkezdődnek a foglalkozások. A gyerekek minden nap barkácsolnak valamit. Hetente 

három alkalommal tartanak magyar nyelvű foglalkozásokat a gyerekeknek. Az óvoda modern 

berendezésű, esztétikus és nagyon világos a hatalmas ablakoknak köszönhetően. Minden 

eszköz, felszerelés rendelkezésre áll mind a gyerekek, mind pedig a pedagógusok számára. A 

gyerekeket nyugodt légkör veszi körül, és barátságos pedagógusok végzik a nevelő-oktató 

munkát. 

A magyar nyelvet oktató pedagógus által tartott foglakozásba nyerhettünk bepillantást. 

Dalokkal, tánccal és egy mesével fogadtak bennünket. A pedagógus beszédében nagy 

figyelmet fordít a helyes artikulációra. Használja a metakommunikációs eszközöket, és 

szemléltető eszközökkel segíti a megértést. Nyelvtanilag helyes, rövid mondatokat alkalmaz 

kommunikációjában. Sokat ismétel, melynek segítségével az ismeretanyag rögzül. Célja, 

mellyel maximálisan egyetértek az, hogy a gyerekeknek jó kapcsolata alakuljon ki a magyar 

nyelvvel. 

Második úti célunk szintén egy olyan óvoda meglátogatása volt, melynek programja 

tartalmazza a magyar, mint idegen nyelv elsajátításának célját, feladatrendszerét stb.… 

Az óvoda épületében szintén 3 csoport működik és ez az intézmény is az egyház tulajdonában 

állt korábban. Egy magyar nyelvű foglakozás részesei lehettünk. A gyerekek nagyon élvezték 

a foglakozást és ügyesek, bátrak voltak. Bemutatkozással, dalokkal, játékkal, tánccal vártak 

bennünket. A magyar nyelv elsajátítása a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel 

történik: játékos formában, a kommunikáció elsődlegességére építve, írásbeliség nélkül. 

Szemléltető eszközöket alkalmaznak a könnyebb megértés érdekében. Amennyiben a 

gyermekek rosszul mondnak valamit, a pedagógus nem javítja őket, nem hívja fel a figyelmet 

a hibára, hanem helyesen megismétli az adott szót, vagy kifejezést. Rengeteg információt 

kaptunk a magyar nyelvű pedagógustól és az óvodavezetőtől, akik tapasztalataikról meséltek. 



Mindenképpen hasznos volt számomra az óvodákba történő látogatás. Rengeteg élménnyel 

lettem gazdagabb. Ez jó lehetőség arra, hogy kapcsolatot alakítsunk ki kétnyelvű óvodákkal, 

valamint, hogy ellátogathassunk olyan intézményekbe, ahol kétnyelvű nevelés folyik. Így 

információkat gyűjthetünk arról, hogy máshol hogyan folyik a nevelő-oktató munka. Értékes, 

ha az óvónők tapasztalatokat cserélhetnek a kétnyelvű neveléssel kapcsolatban. 
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