
Beszámoló 2019. (2018/19-es tanév második fele, 2019/20-as tanév első fele)

Önkéntes és óraadó munkatársakkal történt fejlesztések

2018/19.tanév:

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

Csoportösszetétel: : az előző év folytatásaként 4-6. osztályos gyerekek

Csoportlétszám: 5

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.

Eredmények: javultak a gyerekek érdemjegyei.

Iskolaelőkészítő MCD Egyetem oktatótermében heti egy alkalommal 
Kolléga: Kati néni

Csoportösszetétel: 5-6-7 éves, haladóbb nyelvtudású, de kezdő gyerekek a tavalyi évről.

Csoportlétszám: 4

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: 4

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. Erős A2 szinten van a passzív tudásuk. Az aktív
tudás is fejlődik.

2019. márciustól Péterfy Sándor 40-be költöztünk
A tanfolyamaink helyszíne kihelyezettként folytatódott egy Váci utcai oktató teremben.



Nyár

Heti három alkalmas délutáni ovis csoport 
Kolléga: Viki néni

Csoportösszetétel: 4 és 6 évesek

Csoportlétszám: 6

Tapasztalatok: a kiegyensúlyozott összetétel miatt kiegyensúlyozott tanulási sebesség. A
kínai-magyar  fordításokkal  színesített  óra,  a  megértett  történetek,  versikék  hatalmasat
dobtak a gyerekek motivációs szintjén.

Eredmények:  empátiás,  nyelvi  képességeik  is  nagyot  fejlődtek,  biztonsággal  térhettek
vissza az ovis életbe.

10. kerületben felnőtt csoport
Kolléga: Viki néni

Csoportösszetétel: felnőttek

Csoportlétszám: 4 fő

Tapasztalatok: dolgoznak, motiválatlanok

Eredmények: alapvető kifejezéseket sajátították el.

Szépművészeti kurzusok gyerekeknek Sára nénivel szombatonként 
januártól májusig

Kolléga: Sára néni

Csoportösszetétel:7-12

Csoportlétszám: 6

Tapasztalatok: A gyerekek szórt korösszetétele kissé nehézzé teszi az együttoktatást, de
hála  Sára  néni  40  éves  kiváló  tapasztalatának,  a  szakszerű  differenciálás  kérdése
megoldódott.  A  kreatív  képességüket  elvesztett  gyerekeknek  eleinte  furcsán  hatott  a
szabad asszociációkra épített, de tematikusan irányított órák felépítése, de egy hónap után
belejöttek,  a táj,  test,  távolság,  forma-ábrázolásban sokat  fejlődtek.  Sajnos nem tudtuk
folytatni a képzést, mert a szülők sokkal kötöttebb, előregyártottabb tartalmat szerettek
volna.

Eredmények: Szép fejlődést értek el hétvégi, egy alkalmas képzés keretén belül is.



Szépművészeti kurzusok gyerekeknek Sára nénivel  nyáron, heti két
alkalommal

Kolléga: Sára néni

Csoportösszetétel: 4-6

Csoportlétszám: 4

Tapasztalatok:  kiváló  nyelvi  és  szépművészeti  integrált  fejlesztést  valósított  meg  Sára
néni. A sablon-produktumok készítésében szocializálódott óvodások augusztusra remekül
ábrázolták a fákat,  madarakat,  illusztrálták az elhangzott  történeteket mesekönyvbe illő
módon.

Eredmények: kiválóak. Szülők is alkottak a gyerekekkel.

Nyári felvételi előkészítő Péterfyben, heti három napos délelőtti 
csoport 

Kolléga: 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. Annyiban történt előrelépés ezzel a csoporttal,
hogy  biztonságosan  végig  tudtuk  venni  az  összes  vizsga  kérdéssort,  és  a  kapcsolódó
tananyagból  is  tudtunk  meríteni  mind  példa,  mind  szóanyag,  történelmi  háttér,
összekapcsolódások tekintetében.

Eredmények: 2020 januárban várhatóak.

Nyári 4-6.osztályos fejlesztés Péterfyben, heti öt napos délelőtti 
csoport 

Kolléga: Kati néni, István bácsi (nyáron érkezett haza Kínából)

Csoportösszetétel: 4-6.osztályosok

Csoportlétszám: 6

Tapasztalatok:  két  év  általános  felkészültségű  magyar  iskolában  való  tanulás  után  a
gyerekek  nyelvi  készségei  és  releváns  tudásszintje  messze  elmarad  a  saját  korosztályi
szinttől.  Kati  néni  türelmesen  végigvette  velük  a  negyedik  osztály  magyar  és
környezetismereti  tananyagát,  hogy egy jó középponti  támpontot  adjon mindenkinek a
következő tanévi továbbhaladásra.



Eredmények: folyamatos fejlődés.

Hétvégi felvételi előkészítő Péterfyben, szombat-vasárnapi délelőtti 
csoport 2019. szeptemberi kezdéssel

Kolléga: Kriszti néni, Viki néni

Csoportösszetétel: 14-15

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),  még 2018-ban az EMMI-hez is  eljutott  a kérelem. A
jogszabályi környezetre hivatkozva nem kaptuk meg. Ismételt kérdésre ugyanezt a választ
kaptuk.

Annyiban történt előrelépés ezzel a csoporttal, hogy biztonságosan végig tudtuk venni az
összes vizsga kérdéssort,  és a kapcsolódó tananyagból  is tudtunk meríteni mind példa,
mind szóanyag, történelmi háttér, összekapcsolódások tekintetében.

Eredmények: 2020 januárban várhatóak. A most hetedik osztályosok illetve évismétlők
jövőre várhatóan elérik az átlagos 30 pontot.

Hétvégi felvételi előkészítő Péterfyben, szombat délutáni csoport 
2019. szeptemberi kezdéssel

Kolléga: Heni néni

Csoportösszetétel: 5-6.osztályosok

Csoportlétszám: 4

Tapasztalatok: ők három plusz éve tartózkodnak Magyarországon. Nyelvi tudásuk sokkal
alaposabb, de hasonlóan megalapozatlan,  mint társaiké:  anyanyelvi környezet és kínai-
magyar nyelvismeret nélküli tanárok híján nagyon sok apró ismerethiányuk van, amely
globálisan befolyásolja szövegértésük helyességét, feladatmegoldásuk pontosságát. 

Eredmények: precízebb tudás, még sok aprólékos munkára lesz szükség.

Hétvégi kétfős csapat 2018-ról
Kolléga: Kriszti néni

Csoportösszetétel: 13 és  25

Csoportlétszám: 2

Tapasztalatok: Kitartóan haladnak a b1-es szint felé.



Eredmények: b1 passzív tudás. Aktív tudás valamilyen gát miatt nem bukik át a folyékony
beszéd irányába.

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

Csoportösszetétel: felnőtt

Csoportlétszám: 4 fő

Tapasztalatok: motiválatlanok és fáradtak.

Eredmények: a 10. kerület egyelőre nem a mi helyünk.

Szombati festészeti csoport
Kolléga: Sára néni

Csoportösszetétel: 6-8 

Csoportlétszám: 3

Tapasztalatok:  az  eltérő  tudásszint  és  képességszint  miatt  sok  differenciálásra  van
szükség.  Sára néni  nagyon tud.  :)  Az egyik kislány mozgás  és  figuraábrázolása  olyan
mértékben fejlődött, hogy versenyen gondolkodnak a szülők.

Eredmények: Rendszerezett tudással tértek haza a gyerekek.

Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyelvi fejlesztő csoport
Kolléga: István bácsi

Csoportösszetétel: 1-2.osztályosok

Csoportlétszám: 8

Tapasztalatok:  ezek  a  gyerekek  eltérnek  korábbi  diákjainktól:  ők  már  itt  születtek,
bébiszitternél  vagy  otthon  nevelkednek.  Beszédképességük  folyékonyabb,  sokszor
megtévesztő. Pontos visszakérdezéskor derül ki, hogy hiányosak a nyelvi alapjaik, nem
kapták  meg  a  szükséges  magyarázatokat,  alapműveltséget  még  a  magyar  bébiszitter
otthonából  sem.  (A  kínaiakra  specializálódott  magyar  bébiszitter-rendszerről  később
értekezünk.)

Eredmények:  októberben  kezdtünk,  a  csoport-kohézió  még  kiforratlan,  István  bácsi
gyakornokként tervezi óráit.



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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