
Az ismeretkör: Német nemzetiségi nyelv és tanulás-módszertana 

  Kredittartománya  8 kredit 

Tantárgyai:  1) Német nemzetiségi nyelv és tanulásmódszertana 1. 

  2) Német nemzetiségismeret és tanulásmódszertana 

 
 

Tantárgy neve: Németnemzetiség-ismeret és tanulásmódszertana ÓP 

szak 

Neptunkód: 

Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelezően választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 40% elmélet –  

60 % gyakorlat  

A tanóra típusa: óraszáma: 4 gy/hét, 60 óra az adott félévben, 

Nyelve: Deutsch/német 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők 

 - PPT-Präsentationen; Videofilme zur Volkskunde der Ung.dt-en - Theorie 

 - Referate, Mini-Unterricht, Stundenentwürfe – Praxis 

 - Lehrbücher des Nationalitätenunterrichts analysieren 

 - Sammlung ungarndeutscher Werke – Raum Szent Erzsébet 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy/Seminarnote 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok 

 - Besuch von Heimatmuseen, Werkstätten; Einladen älterer ung-dt-er Persönlichkeiten  

 Studienreisen; spezielle Hospitationen; Sammeln bzw. Anfertigung spezieller 

 Veranschaulichungsmittel 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs/keine 
 

Tantárgyleírás:  

Die Studierenden sollen Bräuche und Traditionen der Ungarndeutschen – vor allem in ihrem Heimatort (bzw. 

dessen unmittelbarerer Nähe) praxisorientiert und bewusst kennen lernen – kirchliche, weltliche, familiäre, 

schulische und außerschulische. Sie sollen diese Traditionen sammeln und dem jeweiligen Alter der Kinder 

gemäß weitergeben und pflegen. 

Kompetenciák: 

Die Studierenden sollen dem Alter der Kinder/Schüler entsprechendes Unterrichtsmaterial zusammenstellen, 

bzw. erwerben können – kostenlose Unterrichtshilfe von Internetseiten herunterladen, eventuell dem Niveau 

der Gruppe/Klasse anpassen können. Unbedingt erforderlich ist die Kenntnis von heimischen Handbüchern, 

Lehrmaterialien. 

kötelező és ajánlott irodalom:  

1) Ungarndeutsche Volkskunde f. die Klassen 1-4, ill. 5-6, Tankönyvkiadó Bp. 2007, ISBN 978-963-19-

4940-7, ill. ISBN 978-963-19-4941-4 

2) Fey Mária: Omas Fotoalbum erzählt – Lehr- und Arbeitsbuch zum Volkskundeunterricht 7-8; Konsept 

Kiadó 2011; ISBN 978-963-9933-43-9 

3) Geschichte und Gegenwart, Brauchtum und Sprache (Arbeitsmaterialien…), Kiadó: MNOÖK, 2001  

4) RUTSCH, Nóra – SEEWANN, Gerhard: Geschichte der Deutschen in Ungarn 2014 

 ISBN 978-963-12-0758-3 

Ajánlott: 

1) Neue Zeitung (Wochenblatt der Ungdt-en); 2) Deutscher Kalender (Jahrbuch der Ungarndeutschen) 

3) UB-Sendungen – Unser Bildschirm; 4) Die Ungarndeutschen, Manherz K., Útmutató Kiadó, ISBN 



963 9001 35; 5) Zur Sprache und Volkskultur der Ungarndeutschen, Manherz K. – Wild K., ELTE 2002,  

    ISBN 963 463 573 3 

6) Monika Jäger-Manz: Traditionen kindgemäß pflegen, Eigenverlag (2015) ISBN 978-963-12-2744-4 

Előírt szakmai kompetenciák,  kompetenciaelemek, amelyek kialakításához a tantárgy 

jellemzően, érdemben hozzájárul: 

a) tudása 

- Korszerű ismeretekkel rendelkezik a korai kétnyelvűség szakterületén, és ismeri a 3-7 éves korosztály 

nemzetiségi nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és -

fejlesztési stratégiákat. 

- Tisztában van saját nemzetiségi nyelvi modell szerepével, a nemzetiségi nevelési, fejlesztési célok, 

tartalmak, folyamatok összefüggéseivel. 

- Tisztában van a 3-7 éves korú gyermekek nevelési környezetének identitást meghatározó szerepével, a 

nemzetiségi lét társadalmi és pedagógiai-pszichológiai vonatkozásaival. 

- Ismeri a nemzetiségi óvodapedagógus tevékenységét meghatározó jogi és szakmai dokumentumokat, a 

nemzetiségi pedagógus szakmai, etikai és jogi szabályait, normáit.  

- Tisztában van a nemzetiségi óvodai nevelés területén végzett tevékenysége társadalmi jelentőségével, 

felelősségével, kompetenciája lehetőségeivel és korlátaival. 

- Ismeri a nemzetiség történelmét, hagyományait, irodalmát és kultúráját, civil szervezeteit. 

b) képességei 

- A 3-7 éves gyermekek számára nemzetiségi nyelven is óvodai tevékenységeket tervez, szervez, valósít 

meg. 

- A 3-7 éves korosztály jellemzőinek és sajátosságainak ismeretében meghatározza és kiválasztja a 

megfelelő nemzetiségi nevelési, fejlesztési célokat, tartalmakat, folyamatokat. 

- A nemzetiségi tartalmakhoz illeszkedő támogató tanulási környezet teremt, fejlesztési eljárásokat választ 

ki, törekszik az életkori, egyéni és csoportsajátosságoknak megfelelő stratégiák, módszerek 

alkalmazására. 

- Népismereti, nemzetiségi tartalmak közvetítésére alkalmazni tudja e tartalmak 3-7 éves korban történő 

elsajátíttatásának korszerű módszertani lehetőségeit. 

- Magas szintű (C1) nemzetiségi nyelvi kompetenciákkal rendelkezik.  

- Szakmai műveltségét elmélyíti, nemzetiségi nyelven önállóan szakirodalmat dolgoz fel, nemzetiségi 

nyelvi, irodalmi, kulturális és módszertani területen önmagát fejleszti. 

- Saját nemzetiségi pedagógiai tevékenysége hatását felméri és kritikusan elemzi, értékeli, szükség esetén 

korrigál. 

c) attitűdje 

- Elkötelezett a nemzetiség nyelvének következetes használata, a tudatos, intenzív és hatékony nyelvátadás 

és nyelvfejlesztés iránt, a nemzetiség és a nemzetiség kulturális kincsének megismerése és 

átszármaztatása iránt, elkötelezett a nemzetiségi tartalmak átadásához legjobban igazodó környezet 

megválasztása iránt. 

- Nyitott a nemzetiségi tartalmak közvetítésének szempontjából innovatív pedagógiai elképzelések és 

megoldások, az újabb tanuláselméletek, módszerek, a technológia adta legújabb tanulási lehetőségek 

megismerésére és alkalmazására. 

- Aktivitását a nemzetiségi közösségi célok érdekében mozgósítja, elfogadja az értékek sokszínűségét, 

kész részt vállalni a szakmájával kapcsolatos fejlesztési, innovációs tevékenységben, nyitott a 

tevékenységére vonatkozó építő kritikára. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Tudatosan képviseli nemzetisége kultúráját, tudományosan és módszertanilag megalapozott nemzetiségi 

pedagógusi szerepét, nézeteit és döntéseit felelősséggel vállalja. 

- Felelősséget vállal nemzetiségi kultúraközvetítő szerepéért, felelősséggel részt vállal a nemzetiségi 

nevelést támogató környezet megteremtéséért a 3–7 éves korú gyermekek nemzetiségi identitásának 

alakítása, fejlesztése érdekében. 

- Szakmai tevékenységén túl felelősséget vállal intézménye nemzetiségi küldetéséért és az intézmény 

regionális, országos szakmai hálózatokhoz való kapcsolódásáért. 
 

Tantárgy felelőse: Bárkányi Judit szakmódszertant oktató tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 



 


