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Ez év februárjában kezdődött meg az óvodáskori magyar-angol kétnyelvűséggel 

foglalkozó pedagógus képzés a tagóvoda öt óvodapedagógusa számára. Közülük 

ketten az interkulturális csoportban dolgoznak, három óvodapedagógus pedig a 

többi csoportban végzi munkáját. A 180 órás szakirányú továbbképzés 

Sopronban zajlott, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai 

Karán. A tagóvoda munkatársai angol nyelvi képzésen vettek részt, melyen 

nyelvtudást fejlesztő tárgyak szerepeltek, így például tanultak nyelvművelést, 

stílusgyakorlatot, leíró nyelvtant, szakirodalmat és szakfordítást is. A nyelvi 

képzés mellett nagy hangsúlyt kaptak az oktatásban a szakmódszertani 

ismeretek is, az óvodapedagógusok foglalkoztak az óvodás kori kétnyelvűség 

módszertanával, elsajátították az angol óvodai foglalkozások módszertanát, 

megismerkedtek a kétnyelvű óvodai nevelési programokkal, valamint az angol 

gyermekirodalommal. A tanulmányi területek között interkulturális 

kompetenciákat fejlesztő oktatási tárgyak is szerepeltek, így országismeretet, Eu 

ismereteket, interkulturális ismereteket is tanultak a képzésen résztvevők. A 

továbbképzés részét képező szakmai gyakorlat keretében ausztriai 

óvodalátogatáson vettek részt. További képzési területe volt a tanfolyamnak az 

óvodapedagógia az Európai Unióban elnevezésű tantárgy, az óvodáskori 

játékpedagógia, a pályázatírással és projektmenedzsmenttel foglalkozó tárgy, 

valamint az informatikai képzés.  
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2010. február elsején indult és 2011. szeptember 30-án zárul „A pápai Városi 

Óvodák tagintézményébe külföldről érkező nem magyar állampolgárságú, nem 

magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése és oktatása” című, TÁMOP-

3.4.1./B-08/2-2009-0001 azonosító számú, európai uniós projekt, melynek 

célja, hogy a migráns gyermekek beilleszkedésével, a velük való foglalkozással 

kapcsolatos módszereket behatóan megismerjék az óvodapedagógusok és 

kimunkálják a magyar és külföldi gyerekek együttnevelésével összefüggő jó 

pedagógiai gyakorlatot. A projekt kiemelt részét képezte az a szakirányú 

képzés, melyen öt óvodapedagógus vett részt, s mely szeptember elején zárult. 

 



 

 

 

- Nagyon intenzív és új ismeretekben gazdag időszak áll kollégáink mögött. A 

továbbképzést nagyrészt szabadidejük terhére végezték el, ami jelentős többlet 

terhet rótt rájuk. Képzésük ez év januárjában kezdődött és szeptember 2-án 

tettek záró vizsgát a tanultakból. Tiszteletre méltó volt helytállásuk a munkában 

ugyanúgy, mint a tanulásban. Mindvégig segítették egymást, a közös tanulási 

élmény igazi csapattá kovácsolta őket.  – mondta el a képzésről Morvai 

Marianna, tagóvoda vezető, a Városi Óvodák intézményvezető-helyettese. A 

tagóvoda vezető arról is szólt, hogy munkatársai olyan ismeretekkel 

gyarapodtak, amelyek mindennapos munkájukban segítik őket és hozzájárulnak 

a projektben vállalt célkitűzések maradéktalan teljesítéséhez.    
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