
Brunszvik Teréz Társaság Berlin 
 

Iskolakezdés a berlini magyar iskolában 
 

Szeptemberben a berlini Brunszvik Teréz Társaság magyar iskolájában is becsengettek, 
és megkezdődött a tanítás. Ebből az alkalomból beszélgettem az iskola két lelkes 
pedagógusával, Tibiássy Bernadettel és Helmich Zoltánnal. 
 
Mióta tanítotok a magyar iskolában? 

 
Kicsit több mint egy éve kezdtük el itt a tanítást. Mindketten magyar szakot végeztünk, és 
korábban Budapesten gimnáziumban tanítottunk. Detti ének-zene és dráma szakos is, a 
hétvégi iskolában pedig mindhármat remekül tudjuk hasznosítani. 
 
Milyen gyakran van nálatok tanítás? 

 
A tanórákra minden második szombaton, 10 és 14 óra között kerül sor. Korábban minden 
szombaton volt magyar iskola, egyik héten az egyik, a következő héten pedig a másik 
korosztály számára. Most kéthetente egy nagy csoportban tartjuk a foglalkozásokat, hogy 
minél többen vehessenek részt. Nálunk sajnos soha sincsen teljes létszám, hiszen a 
hétvége általában a családi programoké. 

Hasznos, hogy ketten vagyunk, mivel két, vagy akár három kor-osztályt is kell egyszerre 
oktatnunk. Vannak olyan részei a foglalkozásnak, amikor a gyerekek együtt vannak, és 
van, amikor osztottan dolgozunk, hogy tudjanak a korosztálynak megfelelően haladni. A 
gyerekeket ilyenkor általában két csoportra osztjuk: 6-tól 8 éves, illetve 8-tól 10 éves korig. 
Azok a gyerekek, akik 6 évesen első osztályba mennek, csak fél vagy egy évvel később 
érkeznek hozzánk, mert szeretnénk, ha az olvasás módszerét a német iskolában tanulnák 
meg, hogy ne zavarodjanak túlságosan össze. Ha az írás-olvasás módszerét már biztosan 
megtanulták, akkor tudják elsajátítani ezeket magyarul is. 

 

Mennyiben más élmény a berlini hétvégi iskolában tanítani, mint Magyarországon? 

 

A hétvégi iskola diákjainak többsége ve-gyes házasságból jött, tehát vagy csak az anya, 
vagy csak az apa magyar. A német nyelv érthető módon minden gyerek életében jelen 
van, azonban a másik szülő sok esetben nem német, ahogy az ember gondolná, hanem 
például francia, kanadai, olasz, így a magyar a gyerekeknek sok esetben nem is a 
második, hanem csak a harmadik nyelvük. A nyelvtudásuk tehát különböző szinten 
mozog, néhányan csak törve beszélik a magyart. Erősen érezhető, hogy hol családi nyelv 
a magyar, és hol csak az egyik szülővel, vagy akár a nagyszülőkkel való kommunikáció 
nyelve. A vegyes családokban hatalmas előny az is, ha a testvérek egymás között 
magyarul beszélnek. 

Ennek megfelelően Németországban a magyar iskolának nem pontosan ugyanaz az a 
szerepe, mint Magyarországon, illetve nekünk sem ugyanaz a feladatunk, mint egy átlagos 
magyarországi alsó tagozatos tanító néninek vagy bácsinak. A mi küldetésünk az, hogy 
egy jó alapot biztosítsunk a gyerekeknek a magyar helyesírás és olvasás terén. Ez 
tulajdonképpen nyelvtanulás, és a szónak abban az értel-mében is, hogy gyakran előkerül 
a magyar mint idegen nyelv tanításának módszertana is. Biztosak vagyunk benne, hogy 
ez nem csak Berlinre jellemző, és a kollégáink világszerte, a magyar diaszpóra iskoláiban 
hasonló kihívásokkal állnak szemben. 



 

Hogyan épül fel a tananyag? 

A tanórák középpontjában az írás-olvasás áll, a kicsiknél ennek elsajátítása, a nagyoknál 
pedig ennek a fejlesztése. Ezen túl olyan közös feladatok és játékok képezik a tanórák 
részét, amelyek a gyerekek anyanyelvi tanulását segítik elő. 

Egy tanítási nap négy órából áll, a tematika pedig a következő:  

Az első órán közös foglalkozást tartunk, ez egyfajta játékos bemelegítő kör, amikor a 
célunk az, hogy beszéltessük a gyerekeket. Ilyenkor megkérdezzük például, hogy hogyan 
töltötték a nyarat, vagy mit csináltak őszi szünetben. A lényeg, hogy minél többet 
meséljenek magukról, és minél választékosabban fejezzék ki magukat. Másrészt pedig 
játékosan kezdeni azért célszerű, mert szeretnénk oldani a hangulatot, hiszen szombaton 
nem sok gyereknek van kedve iskolába járni. Az első órába mindig belecsempészünk egy-
egy versrészletet is, amit házi feladatnak is feladunk. Legutóbb például Petőfi Sándor: Itt 
van az ősz, itt van újra című versét tanulták meg a gyerekek. Az első óra végén következik 
még egy hagyományismereti rész is, amikor a Balassi Intézet által kiadott füzetekből 
dolgozunk, és lehetőségünk van egy kicsit a magyar kultúrával, hagyományokkal, 
történelemmel is megismertetni a gyerekeket.  

A második órán az olvasásra koncentrálunk, és két csoportra osztjuk a gyerekeket, 
kezdőkre és haladókra. Olvasásórán az Apáczai kiadó az elsős, másodikos és harmadikos 
tankönyveit dolgozzuk fel, és mindig egy kis szépirodalmat is próbálunk belevinni az 
anyagba. 

A harmadik órán a gyerekek az írás rejtelmeibe vetik bele magukat. A foglalkozás alatt 
önállóan dolgoznak egy különböző helyesírási kérdéseket feldolgozó munkafüzetben, mi 
pedig közben körbejárunk és segítünk mindenkinek. Ilyenkor mindig oda kell figyelnünk a 
tanítás ütemére, hiszen a gyerekek lassabban dolgoznak a hétvégi iskolában, nehezebb a 
feladatmegértés, és gyakran elbizonytalanodnak az írásnál, megzavarják őket az 
ékezetek.  

Az utolsó óra mindig egy meseolvasással egybekötött kreatív kézműves foglalkozás. Az 
előző alkalommal például magyar nyelvű órarendet készítettünk és dekoráltunk, most 
pedig mozaik-napraforgót barkácsoltunk. Amíg a gyerekek alkotnak, felolvassuk nekik egy 
folytatásos regény új fejezetét. Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnikájával már végeztünk, 
most Berg Judittól olvassuk a Ruminit.  

 

Említettétek, hogy néha lassabb az órák üteme nálatok. Miért van ez? 

 

Sokszor azért is megy lassabban a tanítás, mert egyes szavak jelentését meg kell 
magyarázni a gyerekeknek. A tankönyveink elsősorban Magyarországon tanuló diákok 
számára vannak kitalálva, akik hallották már például azt a szót, hogy „galagonya”, ez az 
itteni gyerekeknek egy teljesen új dolog. Amikor előkerül egy új, nehezebb szó, amit nem 
hallanak olyan gyakran, akkor megpróbálunk mindig egy kapaszkodót adni, 
elmagyarázzuk, hogy melyik szóból alakult ki. A házi feladatok pedig motivációt jelentenek 
a gyerekeknek az új szavak gyakorlására.  

 

Szülőként miért gondoljátok, hogy fontos, hogy a gyermekeitekmagyar iskolába is 
járjanak? 

 

Sok család érzi, hogy külföldön a magyar nyelv másodlagossá válik, ezért szeretnék az 
írás-olvasás elsajátításával még jobban megerősíteni a gyerekek magyar tudását. A 
gyerekek nálunk rá vannak kényszerítve, hogy egymás között magyarul beszéljenek, 



magyar gyerekek között játszanak, feladatokat oldanak meg együtt, és sokszor barátságok 
is kialakulnak a hétvégi iskolában. Vannak közös programok is, például az iskolai év végét 
egy záró piknikkel ünnepeltük meg. 
 

Szirmai Barbara 


