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Bevezetés 
 

Hazánk egységes köznevelési rendszere részét képező nemzetiségi óvodai nevelés kiemelkedő 

fontossággal bír a nemzetiségek nyelvének, kultúrájának, hagyományainak átadásában, 

nemzetiségi önazonosságuk megalapozásában, fejlesztésében. 

 

A nemzetiségi óvodák pedagógiai programjára vonatkozó jogi szabályozás jelenleg keret 

jellegű Magyarországon, következésképpen nagyfokú önállóságot enged a nemzetiségi 

intézmények számára annak tartalmi elemeinek meghatározására. A tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a keretjellegű szabályozásnak köszönhetően a nemzetiségi óvodák pedagógiai programjai 

a jogszabály-értelmezés nehézségeinek köszönhetően egymástól nagyban eltérnek és 

esetenként nem, vagy csak hiányosan tesznek eleget a jogszabályi követelményeknek. 

Mindezek okán az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ és a 

Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ célul tűzték ki, hogy hiánypótló 

jelleggel szakmai segédanyagot dolgoznak ki a nemzetiségi óvodák pedagógiai programjának 

felülvizsgálatához. A dokumentum segítséget nyújt a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű 

óvodák számára az intézmények pedagógiai programjára vonatkozó, 2021. júliusában hatályos 

jogszabályok megismeréséhez, értelmezéséhez, és iránymutatásként szolgál azok gyakorlati 

alkalmazásához az intézményi pedagógiai programban.  
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A Magyarországon élő nemzetiségekre vonatkozó főbb szabályok különös tekintettel a 

nemzetiségek jogaira 

 

I. Magyarország Alaptörvénye 

  

 

Magyarország Alaptörvényének (2011. április 25.) XXIX. cikke deklarálja, hogy a 

Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők és egyben nevesíti a 

nemzetiségek alapvető jogait. 

 

 (1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely 

nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához 

és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az 

anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját 

kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. 

(2) A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak 

létre. 

(3) A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, a 

nemzetiségeket és a nemzetiségként való elismerés feltételeit, valamint a helyi és országos 

nemzetiségi önkormányzatok megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza 

meg. Sarkalatos törvény a nemzetiségként való elismerést meghatározott idejű honossághoz és 

meghatározott számú, magát az adott nemzetiséghez tartozónak valló személy 

kezdeményezéséhez kötheti. 
 

II. A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályok 

A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (sarkalatos törvény) határozza 

meg az alábbiak szerint: 

1.) Alapvető fogalommeghatározások (értelmező rendelkezések): a nemzetiségi 

köznevelési intézmény, valamint a nemzetiségi köznevelésben alkalmazottak köre 

fogalmának meghatározása: 

2. § 4.   nemzetiségi köznevelési intézmény: 

a) az a köznevelési intézmény, amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló 

törvényben foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e 

feladatokat a köznevelési intézmény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium 

esetén a tanulók legalább huszonöt százaléka részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben, 

illetve a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban; 

b) nemzetiségi többcélú intézményen, nemzetiségi tagintézményen és nemzetiségi köznevelési 

intézmény intézményegységén a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti többcélú 

intézmény, tagintézmény és intézményegység értendő; 

4a. nemzetiségi szakképző intézmény: 

a) az a szakképző intézmény, amelynek alapító okirata a szakképzésről szóló törvényben 

foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e feladatokat a 

szakképző intézmény ténylegesen ellátja és a tanulók legalább huszonöt százaléka részt vesz a 

nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban; 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv#lbj2idfe8b
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b) nemzetiségi többcélú szakképző intézményen a többcélú szakképző intézmény értendő; 

4b. nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő köznevelési intézmény:  

az a köznevelési intézmény, amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló 

törvényben foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e 

feladatokat a köznevelési intézmény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium 

esetén a tanulók huszonöt százalékánál kevesebben vesznek részt a nemzetiségi óvodai 

nevelésben, illetve a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban; 

13. nemzetiségi köznevelésben alkalmazottak köre: 

a nemzetiségi köznevelési intézmény azon alkalmazottai, akik foglalkoztatása a nemzetiségi 

köznevelési intézményben pedagógus, pedagógiai szakértő munkakörben és pedagógiai 

előadó munkakörben, továbbá a nevelő és oktató munkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és 

a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását közvetlenül segítő munkakörben történik; 

2.) A nemzetiséghez tartozó személyek jogainak deklarálása a sarkalatos törvény alapján: 

12. § (1) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van: 

a) anyanyelvének szabad használatához szóban és írásban, történelmének, kultúrájának, 

hagyományainak megismeréséhez, ápolásához, gyarapításához, továbbadásához; 

b) megtanulni anyanyelvét, részt venni anyanyelvű köznevelésben, oktatásban és 

művelődésben; 

c) az oktatási esélyegyenlőséghez és a kulturális szolgáltatásokhoz, amelyet az állam hatékony 

intézkedésekkel elősegíteni köteles; 

d) nemzetiségi voltával kapcsolatos személyes adatok védelméhez külön törvényben 

meghatározottak szerint. 

 

19. § A nemzetiségi közösségeknek joguk van: 

a) törvényi keretek között intézmények létrehozásához és működtetéséhez, más szervtől 

történő átvételéhez, 

b) nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséhez, általános iskolai neveléséhez-oktatásához, 

nemzetiségi kollégiumi ellátásához, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai 

neveléséhez-oktatásához, felsőfokú képzéséhez, továbbá jogosultak 

c) az országos önkormányzat útján a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás feltételeinek 

megteremtését kezdeményezni és kialakításában közreműködni. 

3.) A nemzetiségek oktatási önigazgatására vonatkozó főbb rendelkezések: 

a) a törvény nevesíti a nemzetiségek által használt nyelveket; 

b.) az állam támogatja a nemzetiségek által használt nyelv alkalmazását a nemzetiségi 

köznevelésben: a nemzetiségi köznevelés többletköltségét az állam viseli; 

c.) a nemzetiséghez tartozó gyermek által igénybe vehető oktatási formák meghatározása: 

nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű vagy kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés, 

nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, vagy nemzetiségi nyelvoktató iskolai nevelés-

oktatás, kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás vagy roma nemzetiségi köznevelés, illetve 

nemzetiségi kollégiumi nevelés;  

d.) a nemzetiségi oktatás-nevelés megszervezésének főbb rendelkezései; 

e.) a törvény deklarálja, hogy a nemzetiségi anyanyelvű és anyanyelvi közneveléshez az 

anyanyelvű pedagógusok képzésének, továbbképzésének biztosítása állami feladat; 

f.) a köznevelési intézmény alapítására és fenntartására vonatkozó részletszabályok; 
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g.) a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézmények 

finanszírozása (költségvetési hozzájárulás, kiegészítő támogatás), nemzetiségi tankönyvek 

térítésmentesen rendelkezésre bocsátása; 

h.) a nemzetiségi nevelési, oktatási intézmény igénybevétele az érintett nemzetiséghez nem 

tartozók számára (feltétele: az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után - betöltetlen 

férőhellyel rendelkezés). 

 

a) A nemzetiségek által használt nyelvek: 

22. § (1) E törvény értelmében nemzetiségek által használt nyelvnek számít a bolgár, a görög, 

a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma/cigány (romani, illetve beás), (a 

továbbiakban együtt: roma), a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán 

nyelv, továbbá a roma és az örmény nemzetiség esetében a magyar nyelv is. 

b.) A nemzetiségi köznevelés többletköltségének állami támogatása: 

(2) Az állam a magyarországi nemzetiségek anyanyelvét közösség-összetartó tényezőként 

ismeri el. Az állam tekintet nélkül arra, hogy a köznevelési intézménynek ki a fenntartója, 

támogatja a nemzetiségek által használt nyelv alkalmazását a nemzetiségi köznevelésben. 

A nemzetiségi köznevelés többletköltségét - jogszabályban meghatározott módon - az állam 

viseli. 

c.) A nemzetiséghez tartozó gyermek által igénybe vehető oktatási formák: 

(3) A nemzetiséghez tartozó gyermek - törvényes képviselője döntésétől függően - 

nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű vagy kiegészítő nemzetiségi óvodai 

nevelésben, illetve nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, vagy nemzetiségi 

nyelvoktató iskolai nevelésben-oktatásban, kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 

vagy roma nemzetiségi köznevelésben, illetve nemzetiségi kollégiumi nevelésben jogosult 

részt venni. A roma nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás folyhat kizárólag 

magyar nyelven, de a gyermek törvényes képviselőjének igénye alapján az intézményfenntartó 

köteles biztosítani a romani és a beás nyelvek oktatását is. A 14. életévét betöltött, nem 

cselekvőképtelen gyermek esetében a gyermek törvényes képviselője e döntési jogát a 

gyermekkel közösen gyakorolja, a köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor. 

d.) A nemzetiségi oktatás-nevelés megszervezésé(nek kezdeményezése) és fenntartásának 

feltételei: 

(4) A nemzetiség anyanyelvű vagy anyanyelvi nevelése, nevelése-oktatása a helyi 

lehetőségek és igények szerint nemzetiségi óvodában, iskolában, iskolai osztályban vagy 

csoportban történhet. 

(5)   A településen meg kell szervezni és fenn kell tartani a nemzetiségi óvodai nevelést, 

továbbá a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást, - a roma nemzetiség esetében a (3) bekezdés 

szerinti igénynek megfelelően - ha ezt ugyanahhoz a nemzetiséghez tartozó legalább nyolc 

(gyermek) tanuló törvényes képviselője a fenntartótól kérte, és az óvodai csoport, iskolai 

osztály a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján megszervezhető. A 

fenntartó kevesebb jelentkező esetén is indíthat nemzetiségi osztályt, csoportot. 

23. § (2) A nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban biztosítani kell a 

népismeret tárgykörébe tartozó ismeretanyag elsajátítását, így különösen a nemzetiség és 

az anyaország történelmének, irodalmának, földrajzának, kulturális értékeinek és 

hagyományaiknak, a nemzetiségi jogok és intézményrendszerének megismerését. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv#lbj31idfe8b
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e.) Anyanyelvű pedagógusok képzésének, továbbképzésének biztosítása (állami feladat): 

 

23. § (4) A nemzetiségi anyanyelvű és anyanyelvi közneveléshez az anyanyelvű 

pedagógusok képzésének, továbbképzésének biztosítása állami feladat. E feladat keretében 

az állam támogatja a nemzetiségek anya-, illetve nyelvországából érkező oktatók 

magyarországi vendégtanári alkalmazását is. 

f.) A köznevelési intézmény alapítására és fenntartására vonatkozó részletszabályok: 

24. §  (1) A nemzetiségi önkormányzat köznevelési intézményt, illetve szakképző 

intézményt alapíthat és tarthat fenn. A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott 

a) köznevelési intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter, 

b) szakképző intézmény vezetőjét a szakképzésért felelős miniszter 

egyetértésével a fenntartó bízza meg. Az egyetértés csak jogszabálysértés esetén tagadható 

meg. 

(2) A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményben történő 

foglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

25. § (1) Állami, önkormányzati feladatot ellátó intézmény esetében az országos 

nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére át kell adni az országos nemzetiségi 

önkormányzat részére annak az országos vagy térségi beiskolázású köznevelési 

intézménynek a fenntartói jogát, amely alapító okirata alapján nemzetiségi feladatot lát 

el, és a gyermekek, tanulók legalább hetvenöt százaléka részt vesz a nemzetiségi óvodai 

nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban, illetve kollégiumi ellátásban részesül. A 

kezdeményezéshez csatolni kell az érintett intézmény óvodaszékének, iskolaszékének, ennek 

hiányában szülői szervezetének (közösségének) és diákönkormányzatának, továbbá az adott 

nemzetiség érintett települési és területi nemzetiségi önkormányzatának a véleményét. 

(2) A települési nemzetiségi önkormányzat megkeresésére - az országos nemzetiségi 

önkormányzat egyetértése esetén - az intézmény helyi önkormányzati, állami fenntartója 

átadhatja a települési nemzetiségi önkormányzatnak annak a köznevelési intézménynek 

a fenntartói jogát, amely alapító okirata alapján nemzetiségi feladatot lát el, és a 

gyermekek, tanulók legalább hetvenöt százaléka részt vesz a nemzetiségi óvodai 

nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban, illetve kollégiumi ellátásban részesül. A 

kezdeményezéshez csatolni kell az érintett intézmény óvodaszékének, iskolaszékének, ennek 

hiányában szülői szervezetének (közösségének), diákönkormányzatának, továbbá az adott 

nemzetiség érintett területi nemzetiségi önkormányzatának a véleményét. 

(3) Amennyiben a települési nemzetiségi önkormányzat a feladat ellátására törvény alapján 

köteles fenntartótól átvett köznevelési intézmény fenntartói jogáról le kíván mondani, a 

fenntartói jogot az érintett országos önkormányzat átveheti, ha nem kívánja átvenni, a korábbi 

fenntartó vagy jogutódja köteles a fenntartói jog visszavételére. 

(4) Különösen indokolt esetben az országos nemzetiségi önkormányzat átveheti a 

nemzetiségi anyanyelvű, illetve nemzetiségi két tanítási nyelvű 

a) köznevelési intézmény fenntartását az oktatásért felelős miniszter, 

b) szakképző intézmény fenntartását a szakképzésért felelős miniszter 

engedélyével. A kezdeményezéshez csatolni kell a köznevelési intézmény iskolaszékének, 

ennek hiányában szülői szervezetének (közösségének) és diákönkormányzatának, a szakképző 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv#lbj33idfe8b
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv#lbj35idfe8b
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intézmény képzési tanácsának és diákönkormányzatának, továbbá mindkét esetben az adott 

nemzetiség érintett települési, illetve területi nemzetiségi önkormányzatának a véleményét. Az 

engedély nem tagadható meg, ha a tanulók legalább hetvenöt százaléka részt vesz a nemzetiségi 

oktatásban és az átvétel az adott nemzetiség köznevelése szempontjából kiemelt jelentőséggel 

bír. 

(5) A nevelési-oktatási intézmény átadására az átadó és az átvevő között írásbeli 

megállapodás alapján kerülhet sor. 

g.) A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézmények 

finanszírozása:  

26. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzatok esetében a nemzetiségi óvodai nevelés, 

iskolai, kollégiumi nevelés-oktatás, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében a 

nemzetiségi iskolai, kollégiumi nevelés-oktatás finanszírozása a nevelési-oktatási feladatot 

ellátó egyházi jogi személyekre vonatkozó szabályokkal azonosan történik. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti finanszírozás során a központi költségvetés a nemzetiségi 

önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátásához költségvetési hozzájárulást 

biztosít, továbbá kiegészítő támogatásokat nyújt. 

31. § Az állam biztosítja, hogy a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő tanulók számára 

a tankönyvek térítésmentesen rendelkezésre álljanak. 

h.) A nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény igénybevétele az érintett nemzetiséghez nem 

tartozók számára: 

28. § A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók 

csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény - az adott nemzetiség igényeinek kielégítése 

után - betöltetlen férőhellyel rendelkezik. A felvétel vagy átvétel és a beiratkozás a helyben 

szokásos módon nyilvánosságra hozott szabályok alapján történhet. 
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A nemzetiségi óvodai pedagógiai program szabályozásának jogi háttere 

 

I. A pedagógiai programot szabályozó jogszabályok szabályozási szintjei: 

 

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

2. az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet) 

3. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet) 

4. A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve 

(a továbbiakban: Irányelv) 

 

 

II. Az Nkt. pedagógiai programra vonatkozó általános rendelkezései 

 

5. § (2) Az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg. 

Az óvodák az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készítik el helyi pedagógiai 

programjukat. 

 

1.) A pedagógiai program általános szabályai 

 

26. § (1) A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai 

program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az 

intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó 

egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 

 (4) A többcélú köznevelési intézmény egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot 

átfogó pedagógiai programot, ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához óvodai 

pedagógiai programot, iskolai helyi tantervet, kollégiumi pedagógiai programot használ. (…)  

(6) Az oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett irányelvet és alapprogramot 

alkalmazni kell az óvoda és az iskola pedagógiai programja elkészítésekor és 

végrehajtásakor. 

 

2.) A pedagógiai program jóváhagyása, elfogadása, végrehajtásának értékelése, 

ellenőrzése, a fenntartó egyetértési joga 

 

69. § (1) A köznevelési intézmény vezetője 

e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját 

 

70. § 

(2) A nevelőtestület 

a) a pedagógiai program elfogadásáról dönt. 

 

83. § (2) A fenntartó 

h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok 

végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, 

i) ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj0id3263
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85. § (1) A fenntartónak, ha egyetértési joga van a köznevelési intézmény SZMSZ-e, 

házirendje, pedagógiai programja tekintetében, az egyetértés kialakítására harminc nap áll 

rendelkezésre. 

 

 

III. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet pedagógiai programra vonatkozó 

általános rendelkezései 

 

6. § (1) Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján pedagógiai 

programot készít, vagy az ily módon készített pedagógiai programok közül választ. 

(2) Az óvoda pedagógiai programja meghatározza 

a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 

b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 

személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, melyek által minden gyermek eljut az 

iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez, 

c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 

d) a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 

e) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

f) nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és 

nyelvének ápolásával járó feladatokat, 

g) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, tevékenységeket, 

h) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

i) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 

 

11. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

a) óvodai nevelése esetén az óvoda pedagógiai programja a sajátos nevelési igényből eredő 

hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységet 

 

IV. A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet pedagógiai programra vonatkozó 

alapvető rendelkezései 

 

Bevezető rendelkezések 

 

Az óvoda nevelőtestülete elkészíti pedagógiai programját: vagy átvesz és adaptál egy kész 

pedagógiai programot, vagy saját pedagógiai programot készít, amelynek meg kell felelnie az 

Alapprogramban foglaltaknak. Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai 

pedagógiai programok egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték 

arra, hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett 

érvényesüljenek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a 

társadalom a gyermek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz. 

2. Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell 

venni 

a) a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda nemzetiségi nevelést végez; 

 

Tárgyi feltételek 

 

Az óvodának rendelkeznie kell a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel.  
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Az óvodai élet megszervezése 

 

4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a 

fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják. Az óvodai 

nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg és a teljes óvodai 

életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus 

feltétlen jelenlétében és közreműködésével. 

 

 

V. Az Irányelv pedagógiai programra vonatkozó rendelkezései 

  

Nemzetiségi óvodai nevelés 

 

A nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodában mindkét nyelv, a nemzetiség nyelve és a 

magyar nyelv fejlesztését szolgálja. A két nyelv használatának arányát a pedagógiai 

programban kell meghatározni úgy, hogy annak az óvodai nevelési év első hónapjában az 

érintett gyermekek nyelvismerete vonatkozásában végzett felmérés adataira kell épülnie. 

A magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelést folytató óvodai nevelés keretében az 

óvoda pedagógiai programja tartalmazza a roma/cigány kultúra, művészetek és 

hagyományok értékei közül azokat, amelyek a gyermekek életkori sajátosságaihoz 

igazodnak. 
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Ajánlás az anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés pedagógiai programjának 

elkészítéséhez 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet) 158. § (6) bekezdés a) pontja értelmében „anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai 

nevelés: az óvodai élet egészét a nemzetiség nyelvén szervezik meg, amely lehetőséget 

teremt továbbá arra is, hogy a gyermekek a magyar nyelvvel, a magyar irodalmi és zenei 

kultúra értékeivel is megismerkedjenek. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 6. § (2) b) pontja értelmében „az óvoda pedagógiai 

programja meghatározza azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek 

biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, melyek által 

minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi 

fejlettséghez”, a 6. § (2) f) pont alapján pedig pedagógiai programnak tartalmaznia kell a 

„nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és 

nyelvének ápolásával járó feladatokat” is. 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet) V. fejezete alapján az óvodai élet 

tevékenységi formái a következők:  

- játék; 

- verselés, mesélés; 

- ének, zene, énekes játék, gyermektánc; 

- rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; 

- mozgás; 

- a külső világ tevékeny megismerése; 

- munka jellegű tevékenységek; 

- a tevékenységekben megvalósuló tanulás. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezések értelmében anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai 

nevelésben a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt óvodai élet 

tevékenységi formáit úgy kell megszervezni és az óvoda pedagógiai programjában 

rögzíteni, hogy e tevékenységek alapján az óvodai élet egészének megszervezése nemzetiségi 

nyelven történjen, hangsúlyt fektetve a nemzetiségi kultúra és nyelv ápolására, de emellett 

lehetőséget biztosítva a magyar nyelv, magyar irodalmi és zenei kultúra értékeinek 

megismertetésére is. 

 

Iratkezelés tekintetében felhívjuk a figyelmet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 84. (4) 

bekezdésére, amely alapján „ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás nemzetiségi 

nyelven folyik, a gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával kapcsolatosan 

keletkezett iratokat külön iktatókönyvben, két nyelven - a nemzetiség által használt és 

magyar nyelven - kell iktatni és tárgymutatózni.” 
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Ajánlás a nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai nevelés pedagógiai 

programjának elkészítéséhez 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet) 158. § (6) bekezdés b) pontja értelmében „nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű 

óvodai nevelés: az óvodai élet tevékenységi formáiban a nemzetiségi és a magyar nyelv 

használata is érvényesül, a hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van.” 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 6. § (2) b) pontja értelmében „az óvoda pedagógiai 

programja meghatározza azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek 

biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, melyek által 

minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi 

fejlettséghez”, a 6. § (2) f) pont alapján pedig pedagógiai programnak tartalmaznia kell a 

„nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és 

nyelvének ápolásával járó feladatokat” is. 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet) V. fejezete alapján az óvodai élet 

tevékenységi formái a következők:  

- játék; 

- verselés, mesélés; 

- ének, zene, énekes játék, gyermektánc; 

- rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; 

- mozgás; 

- a külső világ tevékeny megismerése; 

- munka jellegű tevékenységek; 

- a tevékenységekben megvalósuló tanulás. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezések értelmében kétnyelvű óvodai nevelésben a 363/2012. (XII. 

17.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt óvodai élet tevékenységi formáit úgy kell 

megszervezni és az óvoda pedagógiai programjában rögzíteni, hogy az óvodai élet 

tevékenységi formáiban a nemzetiségi és a magyar nyelv használata egyszerre 

érvényesüljön, de a hangsúlyt a nemzetiségi nyelv fejlesztésére kell helyezni.  

 

A fentiek értelmében az óvodai élet tevékenységi formái, azon belül annak céljai, feladatai, 

valamint részletes megvalósításuk nemzetiségi nyelven és magyar nyelven, párhuzamosan 

kell, hogy megjelenjen a pedagógiai programban. Az identitástudat kialakítása érdekében a 

pedagógiai programnak a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó 

feladatokat is tartalmaznia kell. 

 

Az egyes óvodai tevékenységi formáknál a két nyelv használatának arányát az óvoda maga 

alakítja ki figyelemmel arra, hogy a nyelvhasználatban a hangsúly a nemzetiségi nyelv 

fejlesztésén van. A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-

oktatásának irányelvének V. fejezete a kétnyelvű óvodai nevelés vonatkozásában rögzíti, hogy 

„a két nyelv használatának arányát a pedagógiai programban kell meghatározni úgy, 

hogy annak az óvodai nevelési év első hónapjában az érintett gyermekek nyelvismerete 

vonatkozásában végzett felmérés adataira kell épülnie.” 
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A fentiek értelmében a pedagógiai program általános tartalmi elemeitől, valamint a 

pedagógiai programban szabályozott nemzetiségi nyelvhasználat mértékétől abban az 

esetben lehet az adott nevelési év első hónapjában eltérni, ha a gyermekek nyelvismerete 

vonatkozásában végzett felmérés adatai azt alátámasztják. 

 

Iratkezelés tekintetében felhívjuk a figyelmet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 84. (4) 

bekezdésére, amely alapján „ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás nemzetiségi 

nyelven folyik, a gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával kapcsolatosan 

keletkezett iratokat külön iktatókönyvben, két nyelven - a nemzetiség által használt és 

magyar nyelven - kell iktatni és tárgymutatózni.” 
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A nemzetiségi óvodai pedagógiai program felépítésére, tartalmi elemeire vonatkozó 

iránymutatás/ajánlás 

 

1. Mottó:  

Mottóként az adott nemzetiség elismert (Magyarországon is ismert) személyiségétől származó, 

az adott nemzetiség hagyományápolása tekintetében kiemelkedő, az óvodai pedagógiai 

program tartalmához illeszkedő jelmondat választása javasolt. A mottónak illeszkednie kell az 

óvoda által képviselt értékrendhez, nevelési célokhoz, az óvodai nevelés során megvalósítandó 

feladatokhoz.  

Példaként a német nemzetiség által vezérmondatként megjelölt, német nemzetiségű 

személyiségek által megfogalmazott idézeteket választottunk:  

“A gyermek ember. Szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, 

nyelvre és kultúrára van rendelve.” 

Nyíri Tamás 

“Ahány nyelvet beszélek, annyi úton ismerhetem meg a világot.“ 

Karl Valentin 

"A hagyományőrzés nem a hamu imádata, hanem a tűz továbbadása." 

Gustav Mahler 

 

2. Alapelvek, amelyeket a nemzetiségi nevelés megvalósításához az intézmény 

önmaga számára megfogalmazhat 

A nyelv és kultúra az identitás megőrzésének alapvető feltétele.  

A nemzetiségi óvodában a nemzetiség nyelve elsőbbséget élvez.  

A nemzetiség nyelvének elsajátíttatása az óvoda és a család közös feladata. 

Az óvoda nyitott a külvilágra a nyelvi nevelés érdekében. 

Az óvodában biztosított a magas színvonalú nemzetiségi nevelés. 

(Forrás: Leitsätze und mittelfristiger Entwicklungsplan für den ungarndeutschen 

Kindergarten) 

 

3. Az intézmény küldetése 

Az intézmény pedagógiai programban megfogalmazott küldetése, hogy a gyermekek nevelése 

otthonos, szeretetteljes, nyugodt, derűs és biztonságot adó kétnyelvű/anyanyelvű környezetben 

valósuljon meg.  

Az óvodai nevelésnek támogatnia kell a nemzetiségi nyelv, kultúra és önazonosság megőrzését 

és erősítését, a hagyományok és szokások ápolását, megélését és továbbörökítését, valamint a 

nemzetiségi identitás megalapozását. 

Az óvoda kiemelt feladata a nemzetiségi anyanyelvi/másodnyelvi nevelés, mely során a spontán 

és tervezett nyelvi szituációkban utánzásra alapozva, állandó tevékenykedés közben hallhatják 
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és használhatják a gyermekek a nyelvet. Az óvodai élet tevékenységformáiban a két nyelv 

használata érvényesül, a hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van. A két nyelv 

használatának arányát az intézménybe járó gyermekek nyelvismerete határozza meg. A nyelvi 

nevelésnek a gyermekek életkorához kell illeszkednie. 

A kétnyelvű nevelést/az anyanyelvi nevelést a testi, lelki és szellemi szükségletek 

biztosításával, az életkori és egyéni sajátosságokhoz igazodó differenciált fejlesztéssel, a 

szabad játék kiemelt szerepének hangsúlyozásával, a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is 

végezhető differenciált tevékenységek alkalmazásával, az esztétikus és harmonikus környezet, 

valamint a nemzetiségi nyelvhasználatot ösztönző környezet kialakításával javasolt 

megvalósítani. 

A kétnyelvű identitástudatot a nemzetiség tárgyi és szellemi kultúrájának ápolásával, 

megélésével, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, nemzetiségi és anyaországbéli 

népi eredetű, értéket képviselő kultúrkincs alapján, hagyomány ápolással javasolt megalapozni. 

Törekedni kell sokoldalú óvodai kapcsolatrendszer biztosítására, amely kiemelten kezeli a 

nemzetiségi kapcsolatok alakítását, ápolását, a kapcsolatok megélésének folyamatos tartalmi 

fejlesztését. 

 

4. Óvodakép - A nemzetiségi arculat kialakítása 

A nemzetiségi intézmény legyen tudatában annak, hogy a nemzetiségi lét alapját képező 

nemzetiségi nyelv, nemzetiségi kultúra közvetítésében, a nemzetiségi identitás 

megalapozásában kiemelt szerepet tölt be.  

Az intézmény pedagógiai programjának nemzetiségi vonatkozású részei, illetve a 

munkaközösség beszámolói, az intézményt bemutató kiadványok, szóróanyagok – pl. a 

honlapon – legyenek kétnyelvűek. 

A nemzetiségi arculat az intézményen belül jelenjen meg szimbólumokkal és feliratokkal. 

Az intézmény belső dekorációi tükrözzék a nemzetiségi identitás ápolását: pl. nemzetiségi 

szoba vagy sarok kialakítása, gyerekrajzok és alkotások kiállítása nemzetiségi témában, termek 

és helyiségek kétnyelvű feliratozása. A terek és a tárgyak ösztönözzék a gyermeki 

kíváncsiságot, kezdeményezzék a cselekvést, teremtsenek beszélő környezetet. 

Az intézmény honlapján emelje ki az intézményen belüli és kívüli nemzetségi élet eseményeit 

fotókkal, videókkal (jeles országos és helyi nemzetiségi ünnepek, megemlékezések, fellépések, 

egyéb rendezvények). A honlapon a nemzetiségi eseményekről szóló híradások, beszámolók a 

nemzetiség nyelvén íródjanak. 

Az intézmény fektessen hangsúlyt az olyan intézményen kívüli programokra, amelyek 

nemzetiségi ismeretek megszerzését célozzák meg. Teremtsen alkalmakat a nemzetiségi 

hagyományok megélésére (kirándulás, táboroztatás, színházlátogatás, fesztiválon való 

részvétel, anyaországgal való kapcsolattartás). 

Az intézmény ösztönözze a nemzetiségi munkacsoportot/munkaközösséget magas szintű belső 

igényességre, feladatmegosztásra és felelősségvállalásra. Az intézmény tegye lehetővé a 

nemzetiségi tartalmú belső tudásmegosztást, óvodapedagógusai belső továbbképzésen és 
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szakmai műhelymunkában való részvételét. Az intézmény ösztönözze az érintett 

pedagógusokat más szervezetek által megrendezendő nemzetiségi pedagógus-

továbbképzéseken való részvételre. 

Az intézmény vegyen részt a helyi és/vagy országos nemzetiségi közéletben, képviseltesse 

magát nemzetiségi produkciókkal települési ünnepségeken és rendezvényeken. 

Az intézményvezető vegye figyelembe a jövőkép megfogalmazásában a helyi nemzetiség 

adottságait és értékrendjét. 

Az intézményvezetői program céljai és feladatai között – a közösség identitásának erősítése 

céljával – hangsúlyosan jelenjen meg a nemzetiségi nevelés és hagyományok ápolása.  

(Forrás: https://www.udpi.hu/attachments/article/329/NemzetisegiArculat.pdf) 

5. Pedagóguskép 

A nemzetiségi óvodapedagógus: 

- Jól és magabiztosan beszéli a nemzetiség nyelvét. Örömmel használja azt minden 

lehetséges szituációban a napi tevékenységek során, a tervezett tevékenységekben 

éppúgy, mint a szakmai megbeszéléseken, illetve a kollégákkal való mindennapi 

kommunikációban. 

- Tudatában van modellszerepének mind a nyelv, mind a nemzetiségi értékek 

közvetítésében.  

- A gyermeket, annak szükségleteivel együtt állítja a középpontba, tudja, hogy a 

kétnyelvűség milyen előnyökkel jár a gyermek számára, ismeri a korai nyelvelsajátítás 

jellemzőit. 

- Magas fokú szakmaisággal kísérőként segíti a gyermeket a kétnyelvű nevelés területén, 

illetve a kétnyelvűvé válás útján. 

- Professzionális, gyermekközeli nyelvi nevelést valósít meg játékosan, élményekre 

alapozva, az egész személyiség fejlesztése során. 

- Ismeri és tudatosan alkalmazza a gyermekcsoportok sajátosságaihoz igazodó nyelvi és 

nemzetiségi tartalmakra vonatkozó megismerési folyamatokat, sokszínű módszertani 

eszköztárral rendelkezik.  

- Változatos munkaformákkal, sokoldalú eszközhasználattal motiváló tanulási 

környezetet teremt a nyelvi és nemzetiségi ismeretek átadására. Sokrétű élmény- és 

tapasztalatszerzési tanulási lehetőségeket biztosít, melyek során  a gyermekek minden 

érzékszervükkel tapasztalhatnak. Lehetőség szerint minden gyermeki aktivitást és 

cselekvést nemzetiségi nyelven kísér. 

- Fejlődőképes, nyitott az újra, folyamatosan képezi magát nemzetiségi területen is, 

megfogalmazza továbbképzési igényeit, a képzéseken szerzett tudását megosztja 

intézményen belül és lehetőség szerint intézményen kívül is.  

- Tudatosan választ nemzetiségi továbbképzést önmaga fejlesztésére. 

- Ismeri és ápolja a nemzetiségi hagyományokat és kultúrát, azonosul azzal. Élő 

szokásokat teremt, a gyermek közvetlen környezetének hagyományait közvetíti.  

- Ismeri és tudatosan használja fel a nemzetiséghez tartozó gyermekek más forrásból 

szerzett és/vagy családból hozott tapasztalatait, ismereteit és tudását. 

- Fogalomhasználata kiterjed a helyi és/vagy regionális nyelvjárásra. Ha nem beszéli a 

tájnyelvet, akkor lehetővé teszi, hogy a gyermekek más forrásból találkozzanak vele. 

https://www.udpi.hu/attachments/article/329/NemzetisegiArculat.pdf
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- Szűkebb nemzetiségi közösségében kapcsolatépítő, szakmai beszélgetések aktív 

résztvevője. 

- Munkáját megtervezi, dokumentálja és beszámol róla; a naplóvezetés, a tervezés és a 

pedagógiai értékelés a nemzetiségi és másodnyelvi tevékenységekre vonatkozóan két 

nyelven, vagy csak a nemzetiség nyelvén történik. A gyermeki fejlődést nyomon követi 

és dokumentálja a nyelvi nevelés területén is. 

- Tervező tevékenysége során a nevelési/ tanulási folyamatba illeszti az intézményi, a 

helyi és az országos ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőségeket (pl. kihelyezett 

foglalkozások szervezése, nemzetiségi múzeumok, tájházak, skanzen, interaktív 

kiállítások látogatása, nemzetiségi mesterségek képviselőivel való találkozások 

szervezése). 

- A magyarországi nemzetiségi óvodák sajátos céljairól tájékoztatja a szülőket, kiemelve 

a nyelv- és a kultúra közvetítés egybeolvadó kettős jelentőségét. Legfontosabb és 

állandó partnerként bevonja őket az óvodai nyelvi nevelésbe és hagyományápolásba. 

Szorosan együttműködik a nemzetiségüket megélő szülőkkel, nagyszülőkkel. 

- Aktívan részt vesz nemzetiségi kulturális rendezvényeken, maga is szervez ilyeneket. 

- Keresi a kapcsolatot a magyarországi nemzetiségi egyesületekkel, helyi és/vagy 

országos önkormányzattal, szervezetekkel.  

- Regionális és országos együttműködésre törekszik más magyarországi nemzetiségi 

óvodákkal, intézményekkel. 

 

6. A nemzetiségi tartalom megjelenése az óvodai élet tevékenységi formáiban – az 

óvodai kimeneti követelmények tükrében 

 

6.1. Játék 

 

Cél, hogy a tervezett játéktevékenységekben kiemelten jelenjenek meg a nemzetiséghez 

köthető, nemzetiségi tartalmat és nyelvi tartalmakat közvetítő elemek. A szabadjátékban 

fokozottan érvényesüljön a nemzetiségi nyelvi kommunikáció erősítése, mellyel 

megvalósítható a gyermekek egymás közötti aktív nyelvhasználatának ösztönzése. A családból 

hozott nyelvismeret - amennyiben van - jelenjen meg a játéktevékenységekben és a 

mindennapos tevékenységek során (használati tárgyak megnevezésekor, állandó asztali játékok 

használatakor [társasjátékok, memória, kártyajátékok, puzzle], beszélő környezet 

kialakításánál). 

A játékhelyzetek kiváló lehetőséget biztosítanak a nemzetiségi nyelvi szituációk 

megteremtésére. A gyermekek játék közben észrevétlenül sajátítják el a játék menetéhez 

szükséges beszédmodelleket. Az ismétlődő kommunikációs helyzetek segítik az utánzás 

alapján történő nyelvelsajátítást.  

 

A játéktevékenységek különböző fajtái lehetőséget nyújtanak a szókincs gyarapítására, a 

beszédértés, beszédhallás fejlesztésére. A játékszerek használata, a játékok nemzetiségi nyelven 

való megnevezése aktívan bővíti a gyermekek szókincsét.  

 

Szerepjátékok alkalmazásával a gyermekek változatos beszédformákat, beszédhelyzeteket 

gyakorolnak. Történeteket, élményeket, meséket játszanak el, amelyekkel bővül szókincsük, 

fejlődik szövegértésük, beszédhallásuk. Az irányított játék különböző fajtáin keresztül a 

gyermekek spontán utánzással sajátítják el a nyelvet. 
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A játék során a dramatizálásnak, bábozásnak nagy jelentősége van a nyelv elsajátításában, a 

hallás utáni megértés fejlesztésében. 

 

A nyelvhasználat megjelenése: 

- az otthonról hozott nyelvi tudás ösztönzése, erősítése, mélyítése; 

- átélt élmények hatására a tájnyelv használata;  

- ismert dramatizált mesékből merített mondatmodellek, szókincs használata; 

- játékidőben képeskönyvek használata; 

- utánzáson alapuló nyelvelsajátítás; 

- párbeszédek kezdeményezése tájnyelven érkezéskor, szerepjátékok során. 

 

6.2. Verselés, mesélés  

 

Cél, a magyarországi nemzetiségi és anyaországi gyermekirodalom (3-7 éveseknek) rendszeres 

használatának megjelenése e tevékenységi formában. Az igényesen összeválogatott irodalmi 

anyagok többféle módon történő feldolgozása, amellett, hogy aktívan bővíti a szókincset, 

hozzájárul a gyermekek nyelvhasználatának ösztönzéséhez. A foglalkozásokon ismertessék 

meg a gyermekekkel a helyi gyűjtésű verseket, meséket, mondókákat, a beszoktatási idő során 

kerüljön sor höcögtetők, lovagoltatók, ujj játékok alkalmazására nemzetiségi nyelven. 

A nemzetiségi nyelv elsajátításában a mesék, népmesék, versek, mondókák nagy jelentősége 

abban rejlik, hogy fejlesztik a gyermekek hallás utáni megértését. A képeskönyvek használata 

elengedhetetlen az óvodai nyelvi nevelésben. A könyvek tartalmának hallatára, 

képnézegetéskor, olvasáskor a gyermekek szabadjára engedhetik fantáziájukat és közben 

fejlődik szókincsük. 

 

A nemzetiségi nyelv fejlesztését végző óvodapedagógus feladata a verselés, mesélés 

tevékenységi formán belül: 

- a felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállításakor – a gyermekek 

nyelvismeretét figyelembe véve – a tervezés nemzetiségi nyelven történjen; 

- a nemzetiségi gyermekirodalom értékeinek ismerete;  

- a kommunikációs folyamat fejlődését segítő feltételek megteremtése; 

- nemzetiségi nyelvű mesék, szabad történetek mesélése, képeskönyvek felolvasása;  

- lehetőség biztosítása a gyermekek részére mesék dramatizálására, illetve bábokkal 

való eljátszására. 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 

A gyermekek ismerjenek a nemzetiségi gyermekirodalom anyagából merített meséket, 

verseket, mondókákat, kiszámolókat, népi csúfolókat. 

 

A nyelvhasználat megjelenése: 

- saját készítésű eszközök, képeskönyvek, bábok alkalmazása közben kezdetben 

egyszerű mesék előadása, majd később dramatizálása;  

- képi történetek verbális feldolgozása; 

- mesehallgatás tájnyelven. 
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6.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Cél, hogy a magyarországi nemzetiségi dalok, énekes játékok, mondókák, gyerektáncok 

folyamatos beépítésre kerüljenek e tevékenységi formába. A foglalkozásokon az igényesen 

összeválogatott zenei anyagok többféle módon történő feldolgozására kerüljön sor, mellyel 

megvalósul a gyermekek nyelvhasználatának ösztönzése, valamint a szókincsbővítés. 

Kiemelkedő a helyi gyűjtésű dalok, körjátékok, énekesjátékok éneklése tájnyelven, a táncházak 

és a tradicionális nemzetiségi hangszerek nyújtotta zenei élmény biztosítása.  

 

Zenélés, dalolás közben a gyermekek játékosan tanulják a nemzetiségi nyelvet. A közös 

énekléssel megismerik a nemzetiség dalait, énekes népi játékait, táncmozdulatait, amelyek 

erősítik a nemzetiséghez való kötődést. A mondókák, dalok segítségével a nemzetiségi zenei 

nyelvet és az aktív szókincset is lehet fejleszteni.  

 

A nemzetiségi nyelv fejlesztését végző óvodapedagógus feladata az ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc tevékenységi formán belül: 

- zeneileg legyen felkészült, ismerje a nemzetiség zenéjét, és tudja közvetíteni azt; 

- a nemzetiségi nyelvű ének-zene anyagot a gyermekek életkori sajátosságai és 

nyelvismeretük alapján határozza meg; 

- tervezzen zenei képességfejlesztő feladatokat a nemzetiség nyelvén;  

- ismertesse meg a gyermeket a nemzetiség jellegzetes hangszereivel; 

- a zenehallgatási anyag megválasztásánál vegye figyelembe a gyermekek 

hovatartozását is; 

- szerezzen be autentikus, vagy ízlésesen stilizált népviselet és néptánc ruhákat, 

táncoljon a gyermekkel nemzetiségi néptáncot népviseleti ruhában. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 

A gyermekek ismerjenek az anyanemzet kultúrájából merített dalokat, mondókákat és 

játékokat, nyelvhasználatukban jelenjenek meg nemzetiségi zenei szakkifejezések. 

 

A nyelvhasználat megjelenése: 

- dal és mondóka szövegek memorizálása nemzetiségi nyelven, pontos 

szövegreprodukció a zene eszközeinek segítségével; 

- nemzetiséghez kötődő hangszerek megnevezése. 
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6.4. Rajzolás, mintázás, kézimunka 

 

Cél, az adott település nemzetiségi ünnepeinek, valamint hagyományainak (pl. egyházi 

ünnepek, jeles napok) megjelenítése e tevékenységi formában, egyszerűbb népi motívumok, 

ruhák, tárgyak felismerése, képi megjelenítése, barkácsolása (tájház valamint múzeum 

látogatások, templom megtekintése alapján), a gyermekek megismertetése a nemzetiség 

mesterségeivel. 

Élmények, tárgyak, eszközök, technikák nemzetiségi nyelven történő megismertetésével 

gyarapítani kell a gyermekek szókincsét. A rajzos tevékenységek, barkácsolás során valósuljon 

meg a nemzetiségi nyelv alkalmazása. 

 

A nyelvhasználat megjelenése: 

- nemzetiségi szoba, sarok, helyiség eszközeinek megnevezése, játékos módon 

történő feldolgozása nemzetiségi nyelven;  

- nem mindennapi eszközök, tárgyak, motívumok, a népviselet felismerése, melyek 

felkeltik gyermekek érdeklődését, és ösztönzőleg hatnak a használati tárgyak, 

tevékenységek nemzetiségi nyelven történő megnevezésére is; 

- mesterségekhez kapcsolódó munkafolyamatok megjelenítése tájnyelven. 

 

6.5. A mozgás 

 

Cél, a nemzetiségi nyelvű instrukciók használata, nemzetiségi nyelvű mozgásos játékok 

megvalósítása. A gimnasztikai gyakorlatokat és játékokat bemutatással kell szemléltetni és 

nemzetiségi nyelven kísérni, a mindennapos torna nyelve lehetőség szerint nemzetiségi nyelv 

legyen. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 

A mozgástevékenységek megnevezésével, magyarázatával a gyerekek passzív szókincsét lehet 

fejleszteni.  

 

A nyelvhasználat megjelenése: 

- cselekvések, mozgásformák, eszközök megnevezése; 

- népi mozgásos szabályjátékok ismerete;    

- mozgások nemzetiségi dalokkal, mondókákkal történő kísérése, számlálás; 

- a testrészek megnevezése a nemzetiség nyelvén, tájnyelven. 

  

6.6. A külső világ tevékeny megismerése 

 

Cél, a tervezés során a magyar és a nemzetiségi tartalomhoz kapcsolódó témakörök párhuzamos 

megjelenítése, a nemzetiségi nyelvhasználat preferálása a foglalkozásokon.  

 

E tevékenységi formánál jelenjen meg: 

- az évszakokhoz, ünnepkörökhöz kötődő népszokások felelevenítése, ápolása 

(szüret, disznóvágás, karácsony, farsang, lakodalom, búcsú, húsvét); 

- az öltözködés, az időjárás és az évszakok párhuzama; 
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- a szülőföldhöz kapcsolódó hagyományok, néphagyományok, szokások, nemzeti és 

családi kultúra megismertetése és ápolása; 

- a matematikai fogalmak használata nemzetiségi nyelven. 

Lehetőség szerint minden gyermeki aktivitást nemzetiségi nyelven kell kísérni. Törekedni kell 

arra, hogy a gyermekek a nemzetiségi szokásokat, kultúrát, népviseletet, hagyományt 

megismerjék és becsüljék. 

 

A nemzetiségi nyelv fejlesztését végző óvodapedagógus feladata a külső világ tevékeny 

megismerésén keresztül: 

- rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel az utánzáson alapuló 

nyelvelsajátítás, szókincsbővítés elősegítése: érkezéskor minden gyermeket 

személyesen nemzetiségi nyelven szólítson meg és üdvözöljön, egyszerű 

mondatszerkezetben társalogjon a gyermekekkel; 

- az étkezések alkalmával nemzetiségi nyelven adjon utasításokat a gyermeknek, 

nemzetiségi nyelven nevezze meg az ételeket;  

- pihenéskor az altatók éneklése, mesék mesélése, versek mondása nemzetiségi 

nyelven történjen; 

- nyújtson segítséget a gyermek számára a világ felfedezésében, a szülőföld 

megismerésében, a nemzetiség néphagyományainak, szokásainak elsajátításában. 

Fontos szerepe van abban, hogy a gyerekek megismerjék nemzetiségük népi 

hagyományait, évszakokhoz kapcsolódó jeles ünnepnapjait, ételeit, anyaországuk 

szimbólumait a nemzetiségi identitástudat erősödése érdekében. 

 

A gyermekek nyelvi fejlődéséhez szükséges kétnyelvű témakörök tervezését a gyermekek 

életkora, a nyelvismeret fejlettségi foka és a magyar témakörök határozzák meg.  

 

A nyelvhasználat megjelenése: 

- az időjárás és a környezet változásának, összefüggéseinek mindennapos 

megfigyelése és a megszerzett tapasztalatok nemzetiségi nyelven történő kifejezése; 

- élménybeszámolók családi ünnepekről, születésnapokról nemzetiségi nyelven,  

- saját élményekhez kapcsolódó gyermeki beszámolók; 

- saját személyéhez kapcsolódó (gyermek neve, lakhelye, szülők neve) információk 

átadása nemzetiségi nyelven; 

- nemzetiségi nyelvű évszakokhoz, időjáráshoz kötődő, mondókák, dalos körjátékok 

bemutatása; 

- a gyermekeket körülvevő tárgyak megnevezése képek segítségével nemzetiségi 

nyelven; 

- mennyiségi, nagyságbeli fogalmak megnevezése nemzetiségi nyelven. 

 

6.7. Munka jellegű tevékenységek 

 

Cél, hogy a munka jellegű tevékenységekben az iránymutatásokat, a használt eszközök neveit 

és a munkafolyamatokat nemzetiségi nyelven határozzák meg, így megvalósulhat az egész 

napos nyelvhasználat, valamint a gyermekek egymás közötti nemzetiségi nyelvhasználatának 

ösztönzése. 

E tevékenységi formában kerüljön sor a szokásokhoz kapcsolódó tevékenységek, a sütés- főzés, 

a lekvárfőzés és a nemzetiség hagyományainak megfelelő étkezési szokások megismertetésére. 
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A nemzetiségi nyelv fejlesztését végző óvodapedagógus feladata a munka jellegű 

tevékenységeken belül: 

- munka jellegű tevékenységek megnevezése nemzetiségi nyelven; 

- nemzetiségi nyelvű utasítások adása, nemzetiségi nyelvű dalok, mondókák, versikék 

kíséretében. 

 

A következő tevékenységek során lehet használni a nemzetiségi nyelvű utasításokat: naposi 

munka, rendrakás, alkalomszerű munka. 

 

A nyelvhasználat megjelenése: 

- mondatmodellek, a tevékenységekhez kapcsolódó mondatmodellek mindennapos 

használata a nemzetiség nyelvén;  

- utasítások, udvariassági formák használata nemzetiségi nyelven.  

 

6.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás tevékenységi formái 

 

Cél az, hogy valamennyi napirendhez köthető (gondozási, stb.) tevékenységben is 

megvalósuljon az aktív nemzetiségi nyelvhasználat és a szókincsbővítés. 

 

E tevékenységi formában jelenjen meg a nemzetiségi nyelvhasználat a mindennapos 

tevékenységek (terítés, mosdóhasználat, naposi teendők) és a természetben megszervezett 

kirándulások (séta során, tájház megtekintésekor, mesterségek megismerésekor, kulturális 

eseményeken való részvételkor, tanösvény látogatáskor) alkalmával. 

A nemzetiségi nyelv fejlesztését végző óvodapedagógus feladata a tevékenységekben 

megvalósuló tanulás tevékenységi formán belül: 

- a gyermekek családjával való együttműködés a nyelvi kultúra-és hagyományápolás 

területén; 

-  a nemzetiség kultúráját, szokásait, hagyományait tükröző csoportszoba kialakítása. 

 

A nemzetiségi nevelést folytató csoportban a tevékenységek megszervezése nemzetiségi és 

magyar nyelven történjen, kötött és kötetlen formában. A tanulás a napirendhez köthető 

tevékenységek követésével és tapasztalás útján, játékba és különböző tevékenységekbe 

ágyazva, nemzetiségi nyelvi légkörben történjen. 

 

A nyelvhasználat megjelenése: 

- az állandó tevékenységek, szituációk (sorképzés, mosdóhasználat, pakolás, 

gyömölcsevés, ebéd, étkezések), nemzetiségi nyelvű énekekkel, mondókkal való 

kísérése;  

- mondatmodellek, a tevékenységekhez kapcsolódó összegyűjtött szókincs mindennapos 

használata nemzetiségi nyelven;  

- a saját élményekhez kapcsolódó gyermeki beszámolók során a megosztott élmények 

lényegét megismételve, visszakérdezve a tartalom elmélyítése a nemzetiség nyelvén. 
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6.9. A fejlettség mutatói óvodáskor végén: 

 

A gyermek 

- egyéni képességeinek megfelelő szókinccsel és nyelvhasználati képességgel 

rendelkezik; 

- elsősorban azokat a felnőtteket érti meg, akiket gyakran hall nemzetiségi nyelven 

beszélni, érti az utasításokat; 

- meg tud nevezni nemzetiségi nyelven tárgyakat, színeket, számokat, állatokat, 

családtagokat, testrészeket; 

- tud jelen idejű, egyszerű állító mondatokat alkotni nemzetiségi nyelven; 

- képes reagálni szituációkhoz kötött kommunikációs helyzetekben, képes egyszerű 

kérdést feltenni és megválaszolni nemzetiségi nyelven; 

- a passzív befogadó nyelvtanulás mellett képes egyénileg különböző szinten az aktív 

nyelvhasználatra; 

- ismer mondókákat, verseket, egyszerű meséket, játékokat, táncokat nemzetiségi 

nyelven, azokat önállóan elő tudja adni; 

- képes egyszerű nemzetiségi nyelvű mese dramatizálására; 

- vannak ismeretei a helyi nemzetiségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra 

értékeiről, azokat tiszteletben tartja; 

- felkészült a nemzetiségi nyelv iskolai tanulására. 

 

6.10. Mérés – értékelés 

 

- A nemzetiségi óvodában nagyon fontos meghatározni - a mérési-értékelési rendszer 

kidolgozásakor - a nemzetiségi nyelvi mérésre vonatkozó követelményeket is. Az 

óvodai nevelés során a gyermekek fejlődésének megfigyelése és nyomon követése 

mellett hangsúlyt kell fektetni nemzetiségi nyelvi fejlődésük nyomon követésére, a 

megfigyelésen alapuló további nyelvi fejlesztési területek meghatározása érdekében. 

 

7. Kapcsolatrendszer 

 

7.1. Az óvoda belső szervezete – belső együttműködés 

 

- Törekvés az óvodai nevelési munkát meghatározó jogszabályi háttér ismeretére. 

- A nemzetiségi irányelvek, az abban megfogalmazott célok és feladatok iránymutatók az 

óvodai nevelési munka során. 

- A nemzetiségi óvodai pedagógiai programba integrálni kell „A nemzetiség óvodai 

nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve”-nek célkitűzéseit; a 

nemzetiségi pedagógusok és a nevelőmunkát segítők ismerjék a helyi pedagógiai 

program nemzetiségi tartalmait és az intézményben folyó pedagógiai munka 

nemzetiségi jegyeit. 

- A nemzetiségi óvodai nevelési munka célirányos dokumentálása nagyban hozzájárul a 

belső minőségfejlesztéshez. A dokumentációban két feladat érvényesül: egyrészt ez az 

óvodapedagógusok munkaeszköze, mely biztosítja a folyamatosságot, az átláthatóságot 

és az eredményvizsgálatot a közösségben, másrészt az óvoda teljesítménytükre a 

külvilág számára. Az óvodai nevelési munkát a belső és külső átláthatóság elve alapján 

kell megszervezni és dokumentálni. 
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- Folyamatos feladat legyen a nemzetiségi nevelőmunka minőségének fejlesztése. Ez a 

célok és feladatok közös megfogalmazásával és rendszeres értékelésével érhetők el. A 

nemzetiségi óvodai nevelési munkát rendszeres külső és belső értékelésnek javasolt 

alávetni, ezáltal valósul meg az állandó minőségbiztosítási folyamatban való részvétel. 

 

7.1.1. Nevelőtestületi/nemzetiségi munkaközösségi együttműködés 

 

- A nemzetiségi pedagógiai munka fejlesztése, jobbítása úgy érhető el, ha az óvoda lépést 

tart a gyakorlati tapasztalatokkal, jó gyakorlatok megismerésével és megosztásával, 

valamint a tudomány legújabb megállapításaival a nyelvi nevelés területén. 

- Minden munkaközösségi tag felelősséget vállal a mindenkori feladatokban a 

nemzetiségi nevelőmunka magas színvonalú megvalósításáért. A feladatok elosztása az 

adott funkció és képességek alapján történik. Minden munkaközösségi tag felelősséget 

vállal a nemzetiségi közösségért és a jó közérzetért. 

- Fontos az értéket közvetítő együttműködés ápolása egymás között a nemzetiségi 

nevelés területén is. Minden munkaközösségi tag aktívan dolgozik a teamben, a nyelvi 

és szaknyelvi kifejezőkészség tökéletesítésében a munkaközösség tagjainak támogatni 

kell egymást. Törekedni kell arra, hogy a pedagógiai munkaközösségben a beszélgetés 

csak nemzetiség nyelven folyjon. 

- Megvalósítandó célkitűzés az intézményeken átívelő nemzetiségi munkaközösségek 

megszervezése. 

7.1.2. Együttműködés a családokkal 

- Az óvoda tekintsen partnerként a nevelés minden résztvevőjére. 

- Az óvoda mutassa be a családoknak a nemzetiségi óvodák sajátosságait, hagyja, hogy 

az egynyelvű/kétnyelvű nevelés pozitív eredményességéről maguk győződjenek meg. 

- A pedagógiai tárgyú nyílt napon, a beiratkozáskor tájékoztassa a szülőket az 

egynyelvű/kétnyelvű nevelés elveiről, közös célokat és feladatokat határozva meg a 

nemzetiségi nyelvi nevelés fejlesztésére, a nemzetiségi identitás megőrzésére. 

- Mutassa meg a szülőknek, hogyan tudják partnerként támogatni a kétnyelvű nevelést. 

- Sok család a nyelvi hátteret már nem tudja biztosítani, ezért felelőssége, hogy a 

nemzetiségi kultúrát, az érzelmi hátteret biztosítsa az óvodában folyó kétnyelvű 

neveléshez és hagyományápoláshoz. 

- Az óvoda nyújtson betekintést a szülőknek az óvodai munkába, a pedagógiai 

programba. 

- Mutasson rá az együttműködési lehetőségekre és a közös programokon való aktív 

részvétel fontosságára. 

- A nemzetiségi hagyományokat ismerő szülőket, nagyszülőket hívják meg az óvodába, 

hogy tudásukat átörökítsék – hidak építése a generációk között. 

- Igény esetén az óvoda adjon/javasoljon mondókákat, dalszövegeket, képes- és 

mesekönyveket a szülőknek a nemzetiség nyelvén. 

- A nemzetiség nyelvét jól beszélő szülőket az óvoda hívja meg egy-egy mesélésre, 

beszélgetésre, közös tevékenységre az óvodába. 

- Az anyaországbeli partnerkapcsolatok megvalósításában az óvoda számítson a szülők 

segítségére. 
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- Nemzetiségi viselet beszerzésében/varratásában az óvoda támaszkodjon a szülők, 

nagyszülők segítségére. 

- Az óvoda és a szülők beszéljenek egymással a gyermekek nyelvi fejlődéséről. 

- Az óvoda az intézményen belüli információáramlás nemzetiségi tartalmait írásban, 

digitális eszközökön és/vagy szóban tegye könnyen elérhetővé a kollégák, a szülők és 

esetenként a gyermekek részére. 

 

7.2.Külső kapcsolatok 

 

7.2.1. Együttműködés a nemzetiségi iskolákkal 

 

- Az intézményvezető tartson személyes kapcsolatot a helyi/régiós nemzetiségi 

iskolákkal. 

- Az óvoda-iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében az óvónők ismerkedjenek 

meg az iskola elvárásaival, az ott folyó nemzetiségi neveléssel, a tanítók pedig az óvoda 

kétnyelvű nevelésével. 

- Az együttműködés tartalma célozza meg azt, hogy az iskola tudjon építeni az óvodában 

folyó nemzetiségi nevelésre, nyelvi fejlesztésre.  

- Kiemelkedő fontosságú a gyermekek nyelvi nevelésének folyamatosságát biztosítani, 

ezért a nemzetiségi óvoda és a vele együttműködő iskola előnyeit meg kell ismertetni a 

szülőkkel is.  

- A két intézmény nemzetiségi munkaközösségei legyenek folyamatos szakmai 

kapcsolatban, tervezzenek közösen, vegyenek részt egymás rendezvényein, 

fogalmazzanak meg közös pedagógiai alapelveket a nemzetiségi nevelés területén, 

tartsanak közös szakmai napokat, továbbképzéseket nemzetiségi témákban. 

 

7.2.2. Együttműködés a fenntartóval 

 

- Az intézményvezetőnek legyen személyes kapcsolata a helyi nemzetiségi 

önkormányzat képviselőivel, lehetőség szerint kössenek együttműködési megállapodást 

az általuk fontosnak tartott szakmai területekhez kapcsolódóan. 

- Az intézményvezető törekedjen hatékony együttműködésre a fenntartóval, (ha a 

fenntartó a helyi vagy országos nemzetiségi önkormányzat), vegye figyelembe a 

nemzetiségi oktatáspolitika aktuális célkitűzéseit. 

- Az óvoda adjon betekintést az általa folytatott nemzetiségi munkába a fenntartónak, a 

nemzetiségi önkormányzatnak. 

- A nemzetiségi gimnáziumok kössenek szerződést a helyi nemzetiségi önkormányzattal, 

illetve szervezetekkel a középiskolások 50 órás közösségi munkájával kapcsolatban, 

amit az óvodában is letölthetnek. 

- Az intézmény kezdeményezze, hogy a fenntartó alapítson helyi vagy országos szinten 

elismert nemzetiségi személy nevéhez fűződő díjat és tüntesse ki azokat, akik az 

intézmény életében meghatározó szerepet játszanak, illetve hozzájárulnak a közösség 

hagyományainak ápolásához, identitásának erősítéséhez és az intézmény falain túlra 

viszik a nemzetiség jó hírnevét. 
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- Az intézmény fenntartója vagy a nemzetiségi önkormányzat támogassa a pedagógiai 

munkát segítő eszközök finanszírozását (pl. népismereti tudás bővítésére játékok, 

eszközök készítése és/vagy beszerzése). 

- A fenntartó, a nemzetiségi önkormányzat és a szülők bevonásával készüljenek 

népviseleti vagy ízlésesen stilizált nemzetiségi viseletek, hogy a közösség tagjai 

egységesen jelenjenek meg a nemzetiségi ünnepeken, rendezvényeken, 

megemlékezéseken. 

- A fenntartó, a nemzetiségi önkormányzat támogassa a nemzetiségi tartalmú intézményi 

publikációk megjelenését (pl. újság, képes naptár, évkönyv stb.). 

 

7.2.3. Együttműködés más nemzetiségi intézményekkel, egyesületekkel, 

szervezetekkel, tájházakkal, múzeumokkal, művelődési intézményekkel 

 

- Az óvoda alakítson ki helyi, régiós és országos nemzetiségi intézményi kapcsolati hálót. 

- Keresse és ápolja az együttműködést más nemzetiségi óvodákkal.  

- Szervezzen találkozókat, szakmai műhelyeket, melyeken tapasztalatokat, ötleteket lehet 

cserélni, jó kezdeményezéseket átadni, valamint kölcsönösen segíteni és erősíteni 

egymást. Törekedni kell arra, hogy ezeken a találkozókon a beszélgetés nemzetiségi 

nyelven történjen.  

- Javasolt, hogy a nemzetiségi óvoda tartson ötletbörzét „A gyakorlatból a gyakorlatnak” 

mottóval. 

- A nemzetiségi óvoda ossza meg helyi „Jó gyakorlatait” nemzetiségi partneróvodákkal, 

cseréljenek tapasztalatot a mindennapi működés, nyelvi és nemzetiségi nevelés 

eredményeiről, nehézségeiről. 

- Működjön együtt a helyi egyesületekkel, szervezetekkel a hagyományok megélése, a 

tájnyelv autentikus közvetítése területén. Építsen hidat az óvodás gyermekek, a 

nemzetiségi pedagógusok és a különböző életkorú nemzetiségi egyesületi tagok között. 

(pl. fánksütés farsangkor, táncház, idősek meghívása a nemzetiségi egyesületből, 

nemzetiséghez kötődő hangszeren játszó meghívása az óvodába stb.). 

- Használja ki a helyi és/vagy régiós nemzetiségi tájházak, falumúzeumok adta 

lehetőségeket múzeumpedagógiai foglalkozásokra, közös tevékenységekre. (pl. 

nemzetiségi rajzkiállítás a helyi falumúzeumban, nemzetiségi és nyelvi táborok.) 

- Lehetőség szerint ismerje meg az országosan kiemelt jelentőségű nemzetiségi 

múzeumokat, nemzetiségi tanösvényeket, nemzetiségi színházat, nemzetiségi mese 

előadásokat. 

 

7.2.4. Együttműködés szakmai szolgáltatókkal, nemzetiségi oktatási szervezetekkel 

 

- A nemzetiségi óvoda legyen tájékozott nemzetisége országos önkormányzatának 

oktatáspolitikai célkitűzéseiről.  

- Ügyeljen arra, hogy az információáramláshoz szükséges adatszolgáltatás, adatfrissítés 

naprakész legyen. 

- Rendszeresen tájékozódjon, tartsa fenn a kapcsolatot nemzetisége pedagógiai 

intézetével, módszertani központjával és az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai 

Oktatási Központjával. Vegyen részt az általuk szervezett szakmai napokon, 

továbbképzéseken, fórumokon, ismerje meg közzétett szakmai anyagaikat, ajánlásaikat. 
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- Legyen tagja helyi nemzetiségi szakmai szerveződéseknek, vállaljon szerepet egyéb 

nemzetiségi szakmai szerveződésben. 

- Járasson nemzetisége nyelvén megjelenő újságot, látogasson ilyen tartalmú internetes 

oldalakat, nézzen nemzetiségi adásokat. 

- Vegyen részt országos eseményeken, amelyeket nemzetiségi intézmények szerveznek, 

kezdeményeznek (pl. nemzetiségi viselet napja). 

 

8. Az nemzetiségi intézményi elvárásrendszer meghatározása 1 

 

A nemzetiségi intézményekben az intézményi, vezetői és pedagógus elvárásrendszerének 

meghatározásakor figyelembe kell venni a pedagógiai programokban megfogalmazott, vagy az 

intézményi pedagógiai gyakorlatban követett elveket, kritériumokat, sajátosságokat, különös 

figyelemmel a nemzetiségi nevelésre vonatkozó elveket. Az intézmények a pedagógusra, 

vezetőre, intézményre vonatkozó saját elvárásrendszerüket az intézményi önértékelést 

támogató informatikai rendszerben készíthetik el: minden értékelési területen az egyes 

szempontokhoz tartozó általános elvárásokról el kell döntenie az intézménynek, hogy 

átfogalmazza-e azt az intézményi dokumentumában, vagy az intézményi pedagógiai 

gyakorlatában részletesebben, konkrétabban megfogalmazott elvárásokat alkalmazza. Az 

általános elvárások értelmezése, kifejtése lehetőséget teremt az intézmény 

alapdokumentumaiban megfogalmazott, vagy ott nem megjelenő, de az intézmény számára 

fontos sajátosságok megjelenítésére az intézményi elvárásrendszerben (pl. a nemzetiségi 

nevelésre vonatkozó elvek: a hazafias nevelés mellett hangsúlyt fektet a nemzetiségi tudat 

kialakítására, fejlesztésére és megszilárdítására, vagy közösségi és nemzetiségi programokat 

szervez).  

Amennyiben szükséges a módosítás - a nemzetiségi vonatkozású tartalmak megjelenítése 

érdekében feltétlenül javasolt - a felületen szerkeszthető az általános elvárás szövege. Ha nincs 

olyan általános elvárás, amit az intézményi dokumentumok, vagy az intézményi pedagógiai 

gyakorlat alapján részletesebben, konkrétabban kellene megfogalmazni, akkor az intézmény 

számára biztosítja az informatikai felület azt a lehetőséget, hogy a felületen ezt megtehessék és 

éljenek is ezzel a lehetőséggel. Így megjeleníthetők a nemzetiségi neveléssel kapcsolatban 

megfogalmazott elvárások is, mind a pedagógusra, mind az intézményvezetőre, valamint az 

intézményre vonatkozóan.   
 

Mellékletek: 

1. melléklet: Forgatókönyv a pedagógiai program felülvizsgálatához 

2. melléklet: Német szó-és kifejezésgyűjtemény 

3. melléklet: Román szó- és kifejezésgyűjtemény 

4. melléklet: Szerb szó- és kifejezésgyűjtemény 

5. melléklet: Szlovák szó- és kifejezésgyűjtemény 

Készítették: Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ  

Magyarország Német Pedagógiai és Módszertani Központ 

Az anyag a 2021. júliusában hatályos jogszabályok alapján készült.  

                                                           
1 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Onertekelesi_kezikonyv.pdf 

Önértékelési kézikönyv (Ötödik, javított kiadás) hatályos:2021. január 1. napjától 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Onertekelesi_kezikonyv.pdf

