
Német/szerb nemzetiségi tanító szakirány

A nemzetiségi szakirányon folyó képzés az általános iskola kezdő szakaszában, az 1-6.
osztályban  történő  nemzetiségi  oktatás  feladataira,  valamint  a  nemzetiségi  nyelv  és
nemzetiségi nyelven való oktatás sokrétű feladatainak végzésére készíti fel a hallgatóinkat. A
hallgatók  általános  tanítói  és szakirányú képzése  a megszerzett  diplomában is  tükröződik,
mely differenciált elhelyezkedési lehetőségeket tesz lehetővé számukra.

A  nemzetiségi  szakirányon  a  hallgatók  tanulmányaik  során  elmélyítik  pedagógiai
nyelvtani és nyelvi ismereteiket, megismerkednek a kisgyermekkori nyelvoktatás elméletével
és  módszertanával,  a  német/szerb  nyelv  és  nemzetiségi  nyelv  gyermekirodalmával,  a
szépirodalom  főbb  alkotásaival  és  képviselőivel,  ill.  az  adott  nemzetiség  népszokásaival,
hagyományaival, történelmével. Ezenkívül elsajátítják a tartalomalapú, nemzetiségi nyelven
való oktatás módszertanát, képesek lesznek ének-zenei, környezeti nevelés és testnevelés órák
német/szerb  nyelven  való  tartására.  Valamennyi  szaktárgy  oktatása  és  a  csoport  előtti
gyakorlati  képzés  a  gyakorló  iskolában a  nemzetiségi  nyelven zajlik.  A szakirány sikeres
elvégzésekor megszerzett diploma C1 típusú nyelvvizsgával egyenértékű. 

Olyan  hallgatók  jelentkezését  várjuk,  akik  megalapozott,  biztos  nyelvtani,  lexikai
ismeretekkel  bírnak.  A  nemzetiségi  szakirányú  képzés  célnyelven  (német/szerb)  folyó
szakórái a tárgyak specifikuma miatt már az első félévben kezdődnek. 

A  nemzetiségi  szakirányra  való  jelentkezés  feltétele  legalább  középszintű
nyelvismeret, amelynek megléte szóbeli alkalmassági vizsga keretében kerül megállapításra.

Német/szerb nemzetiségi óvodapedagógus szakirány

A nemzetiségi szakirányon való képzés magában foglalja a nemzetiségi nyelven való nevelés,
a nemzetiségi nyelv átadásának, a nemzetiségi tudat továbbadásának hangsúlyos feladatait. A
hallgatók  általános  óvodapedagógusi  és  szakirányú  képzése  a  megszerzett  diplomában  is
tükröződik, mely differenciált elhelyezkedési lehetőségeket tesz lehetővé számukra.

A hallgatók a nemzetiségi szakirányon fejlesztik és elmélyítik nyelvi készségeiket. A
módszertani kurzusok mellett német/szerb nyelvű és nemzetiségi gyermekirodalmat és azok
felhasználásának módszertanát is tanulmányozzák, ill. nemzetiségi ismereteket. A szakirány a
biztos  német/szerb  nyelvtudással  rendelkező  hallgatókat  készíti  fel  az  óvodáskori,  játékos
nemzetiségi  nyelvű  foglalkozások  tartására,  a  német/szerb  nyelvű  testnevelés,  ének-zenei
nevelés  és  környezeti  nevelés  megvalósítására.  Az  elméletben  tanultak  gyakorlati
alkalmazását  biztosítja,  hogy  nemzetiségi  nyelvű  óvodai  foglalkozások  tartása  is  része  a
tantervnek. 

A nemzetiségi szakirányt azoknak ajánljuk,  akik biztos nyelvismeretüket bővítve és
módszertani  tudással  kiegészítve  szeretnének  felkészülni  német/szerb  nyelvű  óvodai
foglalkozások tartására és a nemzetiségi kultúra továbbadására óvodapedagógusi munkájuk
során. 

A  szakirány  sikeres  elvégzésekor  megszerzett  diploma  C1  típusú  nyelvvizsgával
egyenértékű.  A  nemzetiségi  szakirányra  való  jelentkezés  feltétele  legalább  középszintű
nyelvismeret, amelynek megléte szóbeli alkalmassági vizsga keretében kerül megállapításra.
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