
Beszámoló 2018.  (2017/18-as tanév)

Önkéntes munkatársakkal történt fejlesztések

2017/18.tanév második féléve:

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

Csoportösszetétel: 3 iskolából érkeztek a különböző korosztályú, azonos tudásszintű (10-14
éves)  gyerekek.  Neurotipikus  és  atipikus  gyermekek  is  voltak  közöttünk.  Egyszülős,
kétszülős, gyámmal neveltetett gyermekek is.

Csoportlétszám: 11

Tapasztalatok: az iskola befogadó, KIP-programban akkreditált pedagógusokkal, egy nyelven
tanítja a diákokat, az angol heti 3 órában jelenik meg. A gyerekek gyönyörűen fejlődtek, a
külsős gyerekeket ügyesen befogadták, integrálták.

Eredmények: az egy tanév után a neurotipikus és kiegyensúlyozott családi hátterű gyerekek a
napközbeni  tanórákon  jelentkeztek,  kérdésekre  válaszoltak  (erős  A2-B1  szint).  A  többiek
szótlanabbak voltak,  de a mi foglalkozásainkon rendszerint  teljesítettek,  a passzív tudásuk
jelentősen gyarapodott (A2 szint)

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.



Iskolaelőkészítő Arany János utcai Idősek Klubjában heti egy 
alkalommal
Kolléga: Heni néni, Bea néni, Viki néni

Csoportösszetétel: 5-6-7 éves, kezdő magyar nyelvtudású gyerekek. Vegyes családi háttérrel,
jellemzően itt több volt a kétszülős modell, illetve nem tudtunk gyámszülős családról.

Csoportlétszám: 11

Tapasztalatok:  a  migrációs  sokkban  szenvedő  gyerekek  gyógyírt  találtak  egymás  között,
szerettek járni, nagyon hamar megtanulták a helyi szabályainkat, a versikéket, énekeket. 

Eredmények: A fél tanév alatt az óvodás alapokat és az iskolaérettségi vizsga követelményeit
megszerezték.

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.

Szent István Általános Iskolában nyári fejlesztő haladó csoport
Kolléga: Kati néni, Viki néni

Csoportösszetétel: 4-6. osztályos gyerekek

Csoportlétszám: 6-2 (nyár végére az elutazók miatt)

Tapasztalatok:  nagyon nagy szükség van a saját  korosztályi  szociális  hálóra.  A velünk
tanuló gyerekek lelkileg megerősödtek, szívesen érkeztek hozzánk. A magyar kulturális
előzmények (család, óvoda, mesék, kirándulások, múzeumok stb.) hiánya miatt a XVIII-
XIX. századi magyar történelem mérföldköveit mutattuk be az olvasókönyv segítségével. 

Eredmények: A 4.osztályos környezetismereti anyagot végig tudták tanulni, az olvasást
csak 25%-ban. Választott tankönyvünk a Hónapról-hónapra, Meixner-módszerű olvasás
és  nyelvtan  tankönyv.  Fogalmazást  nem tanítottunk  a  nyelvi  szintek  miatt.  A passzív
tudást erősítettük, így az elkövetkező iskolaévben a gyerekeknek lett mire támaszkodni.

Szent István Általános Iskolában nyári fejlesztő kezdő csoport
Kolléga: Kriszti néni, Bea néni



Csoportösszetétel: 8-13 éves kor

Csoportlétszám: 6

Tapasztalatok:  az  éppen  ideérkező  gyerekek  gondolkodásmódját,  tanulási  módszereit
tudtuk formálni.

Eredmények: tárgy-, hely-, idő-, társhatározó ragok, többes szám jele, alanyi igeragozás,
egyszerű  bemutatkozás,  együttműködési  képesség  fejlődése,  utánzó  tanulási  szokások
rögzítése.

D-18-ban hétvégi felnőtt csoport 
Kolléga: Kriszti néni

Csoportösszetétel: 25-35

Csoportlétszám: 6

Tapasztalatok: a kiegyensúlyozott összetétel miatt kiegyensúlyozott tanulási sebesség.

Eredmények: még mindig velünk vannak, a2 szinten.

10. kerületben felnőtt csoport
Kolléga: Viki néni

Csoportösszetétel: felnőttek

Csoportlétszám: 4 fő

Tapasztalatok: dolgoznak, motiválatlanok

Eredmények: alapvető kifejezéseket sajátították el.

Szent István Általános Iskolában 2018/19 tanév haladó csoport (előző 
folyt.köv.) (második tanévünk ezekkel a gyerekekkel)

Kolléga: Madarász Viki néni és Viki néni

Csoportösszetétel:11-14

Csoportlétszám: 5

Tapasztalatok: A csoportban található, önuralomra nehezen képes gyerek nagyon lerontja
a csoport teljesítményét. A tanár-szülő-gyerek kapcsolat leges-legelején le kell fektetni az
együttműködés íratlan szabályait. Amennyiben úgy látszik, hogy valaki nem érti a szóban,
közvetve (udvariasan) megfogalmazott szabályokat, annak azonnal írásban is továbbítani
kell.  Amennyiben előfordul  szabályszegés,  azt  a gyermeket  meneszteni  kell,  neki nem
megfelelő a mi csoportos környezetünk.



Eredmények: a második tanévben bent maradó gyerekek elérték azt a szintet, ahol már
kezdenek képessé válni az önálló tanulásra, ismeretszerzésre akár szótár nélkül is.

D-18-ban gimnázium felvételi előkészítő hétvégi délelőtti csoport
Kolléga: Kati néni, Kriszti néni

Csoportösszetétel: 13-15

Csoportlétszám: 8

Tapasztalatok:  két  év  általános  felkészültségű  magyar  iskolában  való  tanulás  után  a
gyerekek nyelvi készségei és releváns tudásszintje messze elmarad a 8. osztályos felvételi
tananyagától.  Próbáltunk  segítséget  kérni  az  Oktatási  Hivataltól  (szótárhasználat
engedélyezése,  időhosszabbítás),  az  EMMI-hez  is  eljutott  a  kérelem.  A  jogszabályi
környezetre hivatkozva nem kaptuk meg.

Eredmények: 6-26 pontos felvételi vizsgák.

D-18-ban kezdő német nyelvi fejlesztő csoport
Kolléga: Ma tanár bácsi

Csoportösszetétel: 8-16, eltérő tudásszintű gyerekek.

Csoportlétszám: 8

Tapasztalatok: káosz. Ekkora szórás nem lehet a tanulók között.

Eredmények: a csoport nem folytatódott tovább, Ma tanár úr letette a lantot.

10. kerületben felnőtt hétvégi csoport
Kolléga: M. Viki néni

Csoportösszetétel: kevert

Csoportlétszám: 4 fő

Tapasztalatok: motiválatlanok, a kevert korú csoport miatt nehezen lehet egységes munkát
végezni velük

Eredmények:

Arany János utcai Idősek Klubjában iskola előkészítő csoport
Kolléga: Kati néni



Csoportösszetétel: 5-8 

Csoportlétszám: 6

Tapasztalatok:  az  eltérő  tudásszint  és  képességszint  miatt  szükséges  volt  asszisztens
segítségének kérése. Erős differenciálásra volt szükség.

Eredmények: Rendszerezett tudással tértek haza a gyerekek.

D-18-ban gimnáziumi felvételi előkészítő hétvégi délutáni csoport
Kolléga: Viki néni

Csoportösszetétel: 13-15

Csoportlétszám: 10

Tapasztalatok:  két  év  általános  felkészültségű  magyar  iskolában  való  tanulás  után  a
gyerekek nyelvi készségei és releváns tudásszintje messze elmarad a 8. osztályos felvételi
tananyagától.  Próbáltunk  segítséget  kérni  az  Oktatási  Hivataltól  (szótárhasználat
engedélyezése,  időhosszabbítás),  az  EMMI-hez  is  eljutott  a  kérelem.  A  jogszabályi
környezetre hivatkozva nem kaptuk meg.

Eredmények: 6-26 pontos felvételi vizsgák.

Szent István Általános Iskolában 2018/19 tanévkezdő csoport

Kolléga: Viki néni

Csoportösszetétel: 8-13

Csoportlétszám: 6

Tapasztalatok:  a kísérleti  módszertan gyorsabb beilleszkedést  eredményez.  A gyerekek
kiegyensúlyozottak, a szülők türelmesek. 

Eredmények: (2019. május közepén) tollbamondás 50% hiba, tárgy-, határozóragok (70%)
ismerete, többesszám ismerete. Alanyi igeragozás biztonságos használata, ismerkedés az
ige múlt idejével. Szókincs kb. 2000 szó.

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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