
 

 

 

 

 

 

 

A pápai Városi Óvodák tagintézményébe külföldről érkező nem magyar 

állampolgárságú, nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése és 

oktatása 

 

TÁMOP 3.4.1./B-08/2-2009-0001 

 

- sajtóközlemény - 

 
A SAC/C-17 program kapcsán Pápára érkező családok óvodás korú gyermekeinek ellátására 

Pápa Város Önkormányzata, mint fenntartó a Fáy András Lakótelepi óvodát jelölte ki. Az 

óvodában 2008 őszétől vannak emelkedő létszámban külföldi gyermekek. A gyermekek nem 

ismerik a magyar nyelvet - többségük anyanyelve angol, de természetesen más anyanyelvű 

gyermekek is érkeznek - számuk, összetételük évről évre változhat, ugyanakkor az óvodai 

rendszerbe való be- és kilépésük időpontja sem minden esetben tervezhető. A már második 

éve nagyobb létszámban megjelenő migráns gyermekek nevelése tehát új feladatot adott az 

intézmény számára. Ez a feladat magában hordozza a magyar – angol kétnyelvű nevelés 

lehetőségét, továbbá felveti a soknyelvűség, az interkulturalitás és multikulturalitás témakörét 

is. Az óvoda jelenleg hat gyermekcsoporttal működik. 2009 őszétől 3 gyermekcsoportban 

fogad külföldi gyermekeket, mely csoportokban magyar-angol két nevelési nyelvű óvodai 

programmal dolgoznak. Az angol és a magyar nyelvet részben anyanyelvként használják a 

gyermekek, részben pedig idegen nyelvként próbálkozhatnak meg az elsajátításával. A nem 

magyar és nem angol anyanyelvű gyermekek esetében pedig a két nyelvvel, mint közös 

kommunikációs eszközzel kerülnek kapcsolatba a gyermekek. Az óvoda munkatársai azon 

dolgoznak, hogy a korai nyelvelsajátítással, valamint a magyar és külföldi gyermekek 

együttnevelésével összefüggő jó pedagógiai gyakorlatot kimunkálják. Ezt segíti a tavaly 

tavasszal megjelent „Migráns tanulók a magyar közoktatásban” pályázat megírása. Az 

intézmény célja az volt, hogy a migráns gyermekek beilleszkedésével, a velük való 

foglalkozással kapcsolatos módszereket behatóan tanulmányozzák. Az európai uniós 

projektben, – mely az elkövetkező másfél évben zajlik - szakmai képzések, rendezvények, 

valamint a külföldi és magyar családoknak szóló közös programok szerepelnek. 

 
 



1. A szakmai képzések, rendezvények: 

- Az interkulturális nevelés hazai és nemzetközi óvodai gyakorlatának megismerése. E célból 

belföldi, áprilisban pedig Holland tanulmányút lebonyolítása. 

- A magyar, mint idegen nyelv tanítás módszereinek megismerése, elsajátítása. Ebből 

kifolyólag 5 óvodapedagógus szakirányú képzése kezdődik meg 2010. szeptemberben. 

- Közreműködés a magyar interkulturális nevelés óvodai jó gyakorlatának kifejlesztésében. 

- Szakmai nap szervezése óvodapedagógusoknak, a két nevelési nyelvű óvodai program 

bemutatására. 

- Nemzetközi konferencia tapasztalatcsere céljából. Célja, hogy az intézmény tájékoztatást 

adjon próbálkozásairól, eredményeiről és széles szakmai alapokon nyugvó közös 

gondolkodást kezdeményezzen a témában. 

 

2. Mindennapos foglalkozás a külföldi gyermekekkel és kapcsolattartás családjukkal: 

Ennek érdekében a projekt megvalósítása során arra törekednek, hogy a gyermekek 

otthonosan, jól érezzék magukat az óvodában, illeszkedjenek be a magyar 

gyermekcsoportokba, legyenek jól működő kortárskapcsolataik, barátkozzanak egymással, 

legyenek kíváncsiak a különböző nyelvekre, kulturális hagyományokra, az óvodai csoport 

közösségi jellemzőiben nyilvánuljon meg az egymás iránti jó szándék, az udvariasság, a 

rugalmasság és a türelem, a gyermekekben alakuljon, fejlődjön - mint fontos kompetencia - a 

beilleszkedési és befogadási készség. 

Lényeges elem a magyar és külföldi családok kapcsolatainak segítése. A cél, megismerni a 

családok véleményét, bevonni a szülőket a gyermekeiket érintő óvodai tervekbe, 

programokba. A nyelvi nehézségek ellenére a magyar és nem magyar családok közötti 

kapcsolatépítés segítése közös rendezvényekkel.  

 

A pályázat egy folyamat elindulását jelenti. Nyilván a közös megelégedettség egy hosszabb 

távú együttműködést vetít a jövőbe. A projekt végrehajtásának eredményeként a következőkre 

eredmények várhatók: 

1. A migráns és interkulturális nevelés terén szerzett szakmai tudás. 

2. Az interkulturális nevelés hazai és nemzetközi jó gyakorlatának megismerése, fejlesztése, 

tapasztalataink továbbadása. 

3. Egy interkulturális nevelési program megalkotása, koncentrálva a szülőkkel való párbeszéd, 

az egyes országok kultúrája, szokásai jobb megismerésének fontosságára. 

4. A magyar, mint idegen nyelv tanítása a külföldi gyermekeknek. 

6. Tevékeny, otthonos, derűs légkörben nevelődő külföldi óvodások, elégedett szülők. 

8. A magyar gyermekek és családjaik nyitottsága más nemzetekre, azok nyelvére, kulturális 

hagyományaira, ünnepeire. 
 

2010. március 5. 

 


