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Kanadában legkevesebb 20 hétvégi magyar iskola működik.   
A Szent Erzsébet Magyar Iskola az Észak-Amerikában élő magyarság – 

mondhatjuk – legnagyobb magyar nyelvű iskolája. Ezt az iskolát 1935-ben a 
torontói Szent Erzsébet Római Katolikus Magyar Templom nővérei indították 
el egy osztállyal, s mára több mint 250 diákot oktató intézménnyé nőtte ki ma-
gát.   

Az iskola működését három forrás teszi lehetővé: az egyházközség, a To-
ronto Catholic District School Board (Torontói Katolikus Iskola Igazgatóság) 
és a szülők hozzájárulása. Szakmai szempontból az iskolának meg kell felelnie a 
katolikus iskolaszék előírásainak, ami magában foglalja a kanadai állam által a 
Felekezeti Iskolák Igazgatósága által előírt rendelkezéseket.   

A magyar iskolai közösségbe távolból jönnek a családok, különböző 
háttérből, nagycsaládosok, Magyarországról kitelepült új családok, másod-, 
harmadgenerációs kanadai magyarok, vagy az elszakított területekről érkezett 
magyarok. Mindegy, hogy honnan jönnek, egy a közös cél: a magyar nyelv 
megőrzése, ápolása.  Néhol sokkal nehezebb körülmények között működnek az 
iskolák.  Mi külön, saját épületben működünk, amit a Szent Erzsébet Egyházköz-
ségnek köszönhetünk. Örömmel mondhatom, hogy a diákok a mi tapasz-
talatainkat, tananyagunkat szívesen fogadják, hiszen az egyik legrégebben mű-
ködő iskola vagyunk.  Az Iskolafenntartó Testület vezetője Fr. Sajgó Szabolcs 
S. J. atya, az egyházközség plébánosa, aki nagyon fontosnak tartja az iskola, a 
szülők és az egyházközség kapcsolatát. 

Iskolánkban 3 óvodai csoport (kis-, közép- és nagycsoport) és 8 osztály 
(1–8.-ig) működik, valamint a 2010-es tanévben nyelvosztályt is indítottunk a 
magyar nyelvet nem beszélő diákok részére. Szombatonként 9:30-tól 12:30-ig 
van tanítás. Az iskolai tanmenethez tartozik az ének tanítás is. Reggel 9-től 
9:30-ig az iskola énekkara próbál. Énekkarunk szereplése mindig hozzátartozik 
az iskolai ünnepeinkhez és a hagyományos karácsonyi koncerthez.  A karveze-
tő, egyben iskolánk ének-zene tanára is, a Kodály-módszert követve osztályról 
osztályra járva ismerteti, tanítja diákjainknak a magyar népzene gyöngyszemeit.   

Az oktatás az óvodában és az iskolában kizárólag magyar nyelven törté-
nik. A magyarországi oktató-nevelő munka teljes időben folyik, ezzel szemben 
mi heti 3 órába sűrítjük be mindazt, ami csak lehetséges, s ezt az időt próbáljuk 
meg a leghatékonyabban felhasználni. A tanári kar nagy része Magyarországon 
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végzett pedagógusokból áll, de a hétvégi iskolában tanítói képzettséggel nem 
rendelkező tanítók is dolgoznak, ők önkéntesek, vagyis segítők.   

Először az óvoda munkájáról szeretnék beszélni, azt szeretném ismer-
tetni.  Mind a három csoportban Magyarországon képzett óvónő végzi az okta-
tó-nevelő munkát.  Mellettük még egy vagy két segítő tevékenykedik a csoport-
ban, a csoport létszámától függően. Szerencsések vagyunk, mert mindhárom 
csoportban több mint húsz óvodás van. 

A magyar iskola-előkészítő program, amit mi is követünk, 3 éves. Ez el-
tér a kanadaitól, ami csak 2 éves.  Mégis összehasonlíthatatlan különbség van a 
magyarországi és az itteni program között.   

Fő célnak a magyar nyelv ápolását, továbbfejlesztését tartjuk. A csopor-
tokban, mint már említettem, kizárólag magyar nyelven folynak a foglalkozá-
sok, játék és minden más kommunikáció.  Minden évben felhívjuk a kedves 
szülők figyelmét, hogy célunk nem a magyar anyanyelv megismertetése a gyer-
mekekkel – ez leghatékonyabban otthon, a családban érhető el –, mi a már 
meglévő nyelvi alapokat fejlesztjük tovább, a gyermekek szókincsét bővítjük, 
ismereteiket gazdagítjuk, kifejezőkészségüket finomítjuk.   

Az anyanyelvi nevelés mellett megemlíteném hagyományőrző tevékeny-
ségeinket is. Kötelességünknek érezzük a magyar tradíciók megismertetését, 
ápolását és gyakorlását. Erre a legvidámabb példa az egész iskola számára feb-
ruárban, tanítás után megrendezett farsangi mulatság. (Búsójárás, szalagos fánk, 
jelmezverseny, népzene, táncház, népi kézügyességi foglalkozások, s a tanárok 
által előadott elmaradhatatlan, kis rövid, jelmezes, vidám színdarab.)   

Az éves tervezetet az óvónők a Magyarországon is használatos meghatá-
rozott tananyagból válogatják, állítják össze a gyermekek magyar nyelvi tudását 
és érettségi szintjét figyelembe véve.  A rendelkezésükre álló heti 3 órában a 
gyermekek a következő foglalkozásokon vesznek részt: gyermekirodalom, kör-
nyezetismeret, ének-zene, matematika, ábrázolás, kézimunka és testnevelés. A 
foglalkozásokhoz több vizuális eszközt használunk, mint általában az otthoni 
óvodákban, ezzel is elősegítve és ösztönözve a magyar nyelv megértését. Két 
évvel ezelőtt közösen elkészítettünk egy 3 éves óvodai munkafüzetet, amit nagy 
sikerrel használunk. 

Nevelő-oktató munkánk nem zárul le a tanítás végeztével. Mint már sok 
szülő tapasztalta, gyermekükkel kapcsolatos fejlődési, oktatási, nevelési kérdé-
seikre szívesen adunk választ, felvilágosítást. A szülők iskolán kívül is biza-
lommal fordulhatnak és fordulnak is gyermekük óvónőjéhez, tanítójához.  

De a szoros baráti munkakapcsolat nemcsak az óvónők között van meg, ha-
nem elhivatott tanáraink között is. Ismerik egymás munkáját, s tantervüket egy-
másra építve, komplex módon tervezik és tanítják.  A hetvenes években tanáraink 
összeállítottak egy tankönyvsorozatot, amit a mai napig alapként használunk, bár 
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legtöbbjük a maguk által megírt tankönyvből tanít. 2000 óta vagyunk olyan 
szerencsések, hogy a Kanadai Magyar Kulturális Tanácson keresztül kapunk 
tankönyveket, szemléltetőeszközöket, térképeket és népzenei audiokazettákat a 
Pro Hungaris Értékközvetítő Alapítványtól.  Sok esetben a hazalátogató kollégák is 
megpakolják bőröndjeiket mindenféle értékes segédanyaggal. Iskolai könyv-
tárunk egy kis külön érték. Ebben az évben sikerült kialakítani egy új könyv-
társzobát, amit remélem hamarosan megnyithatunk.  Sok szorgos kéznek és egy 
lelkes könyvtárosnak köszönhető. Szeretnénk a jövőben jobban beépíteni a 
könyvtári anyagunkat a tanmenetbe. Tanáraink igyekeznek érdekessé tenni az 
oktatást videókkal, rövid filmekkel, mesékkel, történelmi képekkel.  Ez főleg a 
felső osztályokban alkalmazható a legjobban. Az alsó tagozatban a magyar 
ábécé megismertetése, a betűk felismerése, írása a legfontosabb, később 
folyamatosan beépül a földrajz, történelem, nyelv és irodalom anyaga. 

Szeretnék itt egy picit visszakanyarodni a hagyományok megismertetésé-
hez, gyakorlásához, ezen belül a szemléltetés szükségességéhez, s a tanár egyé-
niségének, leleményességének fontosságához. Ötödik osztály, Honfoglalás. A 
tanárnő tavaly íjászatot szervezett a tornateremben, meghívva a Torontói Nim-
ród Íjász Kör pár tagját. Tetézte ezt honfoglalás korabeli csemegékkel, mint 
például szárított gyümölcsök, bogyók, birsalma stb.  Felejthetetlen élmény volt 
a gyermekek számára, nem beszélve az új szavakról, kifejezésekről, amiket az-
nap megtanultak.  A negyedikes tanárnő disznótoros tízórait készített tanulói-
nak, miután erről beszélgettek.  Melyik gyermek szeretne kimaradni ilyen élmé-
nyekből? Az iskolák közötti éves szavalóverseny alkalmat ad a diákoknak a ma-
gyar nyelv gyakorlásához. Erre a versenyre való felkészülés a magabiztos kiál-
lást, a nyelv hangsúlyozását, a szavak játékos kifejezését fejleszti.  

Természetesen a nyelv fejlesztésére a legjobb, ha a gyermekek megláto-
gatják a rokonokat a nyár folyamán Magyarországon.  Egy-egy nyári út után 
felszabadultan, folyamatosan beszélik a nyelvet és így vidámabban jönnek a 
hétvégi iskolába, és az olvasás-írás szintjük is magasabb.   

El kell érnünk, hogy a tanulók örömmel jöjjenek az iskolába, s ne legyen 
iskolaszaga a szombati óráknak. Mert őszintén szólva, nem minden gyermek-
ben tombol a magyarságtudat, a magyarságismeret utáni szomj, főleg mikor a 
kanadai osztálytársak szombatonként sportolnak vagy a számítógépen játsza-
nak.    

Most pár mondatot a nehézségekről, akadályokról. 
Problémát jelent a gyermekek passzív magyar nyelv tudása.  Így nagyon 

nehéz a foglalkozásokat érdekessé, vonzóvá tenni. Ebben segítenek sokat a vi-
zuális eszközök.   

Gondot okoz még, hogy a szülők sem mindig elkötelezettek arra, hogy 
rendszeresen és időre hozzák gyermekeiket az iskolába.    
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A magyar anyanyelv megőrzésének helyzetét nehezíti még a vegyes há-
zasság.  Ugyan észrevettük, hogy egyre több a másodgenerációs diák, ami jót 
jelent. 

Büszke vagyok iskolánk évente kétszer megjelenő újságjára, amit Bokréta 
névre kereszteltünk.  Cikkek, fényképek jelennek meg az iskolai napokról, így 
még jobban beláthatnak a szülők az iskola életébe. 

Alapvető feladat megértetni a gyermekekkel, hogy itt a magyar iskolában 
a magyar nyelv segítségével, ismeretével kialakíthatnak egy másik közösséget, 
ami egy életre szóló barátsággá fejlődhet. A magyarságtudatnak tovább kell él-
nie és erősödnie bennük. E cél eléréséhez fontos, hogy szoros kapcsolatot tart-
son az iskola a szülőkkel. Iskolai eseményeink rendezésekor örömmel segítenek 
a szülők, dekorálnak, árusítanak, ha kell, vagy éppen ajándékcsomagokat készí-
tenek karácsonyra.   

Végezetül szeretném ismertetőmet egy Benedek Elek-idézettel befejezni: 
„Az állam nyelvét meg kell tanulnotok, de édesanyátok nyelvét nem sza-

bad elfelejtenetek.” 
 


