
Beszámoló 2017. ( és 2017/18-as tanév eleje)

Önkéntes munkatársakkal történt fejlesztések

2017 májusában kezdtük a csoportos magyar nyelvi fejlesztéseket

Vörösmarty Mihály Általános Iskolában nyáron
Kolléga: Kriszti néni, Viki néni

Csoportösszetétel: frissen érkezett családok

Csoportlétszám: 11

Tapasztalatok: a családok motiváltak.  Az eltérő elvárások, a kulturális  sokk miatt  nehezen
vették föl a ritmust,  de az intenzív kurzus alatt  2000 szavas szókincsre tettek szert.  Amit
sajnos utána hamar el is felejtettek.

Eredmények: 2000 szó, kapcsolódó alapvető nyelvtanok

Szent István Magyar Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában heti két 
alkalommal
Kolléga: Heni néni, Viki néni

Csoportösszetétel: : a Szent István iskolából érkeztek a különböző korosztályú, közel azonos
tudásszintű  (10-14  éves)  gyerekek,  akik  azonban  különböző  minőségű  házi  tanítóval
rendelkeztek, ami nagyon hamar szétszórta a tudásukat rossz irányba: sokan azt hitték, hogy
mindent  tudnak,  miközben  pont  a  lényegeket  nem  értették  meg  a  magyar-angol  nyelvű
kollégától  az  áthidaló  nyelv  hiánya  miatt.  Neurotipikus  és  atipikus  gyermekek  is  voltak
közöttünk. Egyszülős, kétszülős, gyámmal neveltetett gyermekek is.

Csoportlétszám: 7

Tapasztalatok:  az  iskola  befogadó,  a  helyi  szervezeti  kultúrát  nem ismerő  nagyon sok új
kollégával. Két tanulási nyelven folyik az oktatás, ami érdekesmód nem mutatott hátrányt a
három  nyelv  együtt  tanulásában.  Feltételezésem  szerint,  ha  az  iskola  minden  kollégája
pontosan  megismeri  és  be  is  tudja  tartani  az  iskola  belső  szokásait  és  szabályait,  igen
sikeresen működhet a nyelvi integráció. Ennek hiányában az első tanév tapasztalata az volt,
hogy a gyerekek lassabban fejlődnek a vörösmartys társaiknál.

Eredmények: még a legjobb tanuló az A2 szint alsó határán volt a tanév végén. Sok gyemeket
időközben kivettek az iskolából.

Vörösmarty Mihály Általános Iskolában tanévben délutánonként heti 
három alkalommal
Kolléga: Heni néni, Viki néni

Csoportösszetétel: környező iskolák kínai diákjai



Csoportlétszám: 11

Tapasztalatok:  a  gyerekek  motiváltak,  egymást  is  motiválják.  A  nyelvtanulás  mellett
folyamatos  vigaszt  tudtak  nyújtani  egymásnak  az  új  világba  való  beszokás  alatt,
depressziójukat  időben  fel  tudtuk  ismerni  és  szülői-iskola  együttműködés  keretében
megszüntetni. 

Eredmények:  2000  szó,  kapcsolódó  alapvető  nyelvtanok,  egyszerű  iskolai  házi  feladatok
megoldása.

D-18-ban felnőtt csoport heti három délelőtt
Kolléga: Kriszti néni

Csoportösszetétel: változó korosztály, nehezen összehangolható tanulási tempó

Csoportlétszám: 5

Tapasztalatok: csoportösszetétel és oktatási kulturális illetve tanulási szokásbeli különbségek
miatt  a  csoportos,  kooperatív  oktatási  formát  frontális  formára  kellett  cserélni  hosszú
narrációval.

Eredmények: folyamatosan tanulnak azóta is. Már A2 szinten van a passzív tudásuk. Az aktív
tudás lemaradt.

Kísérleti  módszertan:  a betűtanulás után a Hónapról-hónapra tankönyvcsalád 2. osztályos
tananyaga  mentén,  nagyon  sok  szómagyarázattal  (kínai  nyelven),  a  magyar  gyermek
beszédtanulási (időrendi) állomásai mentén lépegetve egészítjük ki/erősítjük meg a tankönyvi
ismeretanyagot.  A  megszokott  egyszerű  alany-állítmány,  alany-állítmány-tárgy,  alany-
állítmány-tárgy-helyhatározó  tanítása  helyett  a  gyerekek  a  folyamatos  memoriterekkel,
verstanulásokkal  nyelvi  kapcsolatokat  rögzítenek  a  hosszú  távú  memóriájukban.  !  A
memoriterek  és  versek  szóanyagát,  jelentését,  toldalékos  szavainak  jelentését  mind
rendelkezésre  bocsátjuk,  hogy  a  memorizálás  ne  gépi  legyen,  és  jelentésképekkel  együtt
tárolódjanak a gyerekek emlékezetében. Kézmozdulatokkal, koreográfiával illetve dallammal
is  kiegészítjük  azokat  a  verseket,  mondókákat,  amelyeket  ki  lehet  tartozó,  jelentésre
emlékeztető  mozdulatokkal  kiegészíteni  illetve  amelyekhez  tartozik  dallam a tanulás  több
érzékszerven keresztül történő input-output folyamatát mélyítve.

Az  órák  versmondással  indulnak,  melyet  minden  alkalommal  szigorú  3  mondatos
tollbamondás és önjavítás követ (természetesen utána az oktató is végig nézi a füzeteket),
majd  olvasásgyakorlás  és  fordítás  jön,  végül  pedig  kapcsolódó/soron következő  nyelvtani
szint  tanulása.  (Ha  az  olvasmányban  olyan  nyelvtan  fordul  elő,  amit  nagyon  gyakran
hallhatnak/láthatnak,  mint  például  múlt  idő,  akkor  arról  is  ejtünk néhány szót.  Egyébként
pedig folytatjuk a beszédtanulás sorrendisége mentén előforduló toldalékok megismerését.)
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