
 

 

 

 

 

 

VEZETŐI PROGRAM 
 
KJOSZEVA SZVETLA  
intézményvezető 
 
 
A budapesti bolgár iskola 2018-ban lesz 100 éves. Hosszú 
története során, fenntartótól függetlenül, mindig a közösség 
tagjainak érdekeit szolgálta. A bolgár oktatás Magyarországon 
2004-ben újra a helyi bolgár közösség kezébe került, amikor a 
Bolgár Országos Önkormányzat megalapította a Bolgár 
Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolát.  
A magyarországi bolgár oktatásban 1984 óta dolgozom: 
1984-1997 – a Hriszto Botev Bolgár-Magyar Általános Iskola és 
Gimnázium tanáraként; 
2004 óta a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
intézményvezetője vagyok. 
Megalakulása óta (1996) tagja vagyok az Országos Kisebbségi 
Bizottságnak (2011 óta Országos Nemzetiségi Tanács).  
Több szakmai anyag kidolgozásában vettem részt: a Bolgár 
népismeret követelményeinek, valamint a bolgár nemzetiségi 
kerettanterv bolgár népismereti követelményeinek 
kidolgozásában. Két tankönyv szerzője vagyok, amelyek 2016-
ban jelentek meg: Bolgár népismeret 5-8 o., Bolgár népismeret 
9-12 o. Számos bolgár nyelvű tankönyv lektoraként is 
közreműködtem a bolgár tankönyvek összeállításakor. A 
határon túli bolgár iskolákban világszerte nagy elismerést 
kaptak a népismereti tankönyvek. 
A 2012-ben és 2014-ben iskolánkban oktatási konferenciákat 
szerveztünk, ezekre 12 országból érkeztek pedagógusok azzal a 
céllal, hogy helyben ismerkedhessenek meg a magyarországi 
bolgár oktatással.  
Rendszeresen veszek részt szakmai képzéseken. Nagy segítséget 
jelentenek számunkra a Nemzetiségi POK által szervezett 
továbbképzések és szakmai megbeszélések, amelyek 



kifejezetten a nemzetiségi iskolák problémaival foglalkoznak, 
ezen belül is figyelmet fordítva a kiegészítő nemzetiségi 
oktatásra.  
 
HELYZETELEMZÉS, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolát 2004-ben alapította a 
Bolgár Országos Önkormányzat. A törvényi háttér 2004-ben 
lehetőséget adott arra, hogy a szétszórtan élő nemzetiségek is 
kiépítsék a saját iskolarendszerüket. Így jött létre a bolgár nyelv 
és irodalomból és bolgár népismeretből kiegészítő oktatást 
végző iskolánk.  
Az első pillanattól fogva az volt a célunk, hogy az iskola minél 
több gyermekben ébressze fel a vágyat a bolgár nyelv és a 
bolgár kultúra ismerete iránt, valamint hogy bolgár közösséget 
teremtsen a gyermekeknek és a szülőknek egyaránt.  
Ennek érdekében élménydús programokat szervezünk a 
gyermekeknek, együttműködve a magyarországi bolgár 
intézményekkel és szervezetekkel: 

• Malko Teatro színházi társulat 

• Pro Schola Bulgarica Alapítvány 

• Jantra és Roszica tánccsoportok 

• Magyarországi Bolgárok Ifjúsági Egyesülete 

• Zornica tánccsoport 

• Helyi bolgár önkormányzatok 

• Magyarországi Bolgárok Egyesülete, 
valamint a határon túli és bulgáriai szervekkel és szervezetekkel:  

• Bolgár Oktatási és Tudományos Minisztérium 

• Határon Túli Bolgár Iskolák Szövetsége  

• Határon Túli Bolgárok Hivatala 

• Más országokban élő bolgárok szervezetei, iskolái  
Igyekszünk minél több lehetőséget teremteni a gyermekek 
számára, hogy élményszerűen ismerhessék meg óhazájukat, a 
magyarországi bolgár emlékhelyeket, a magyarországi bolgárok 
kultúráját és történetét, hogy összemérhessék tudásukat, 
képességeiket más gyermekekkel, nyugodtan éljék meg a 
nemzetiségüket, legyenek büszkék rá. Évente, szülők és diákok 
részvételével, szervezünk kirándulásokat olyan magyarországi 
helyekre, ahol őrzik a bolgárok emlékét. Szeretném, ha 
rendszeres bulgáriai utazásokra is sor kerülne, hogy a 
tanulóknak lehetőséget teremtsünk, hogy ilyen módon is 
gyakorolhassák a kommunikációt anyanyelvükön, valamint 
megismerhessék Bulgária kultúráját és történelmét annak 

 



eredeti környezetében. Ehhez meg kell teremteni az anyagi 
hátteret. Diákjaink minden évben részt vesznek különböző rajz-
, irodalmi-, és folklórversenyeken, fesztiválokon, 
konferenciákon, találkozókon.  
Külön figyelmet fordítunk a nemzetiségi jogok megismerésére, 
azoknak megértésére és gyakorlására.  
Az iskolát Budapesten és környékén élő családok gyermekei 
látogatják heti rendszerességgel.  
A nevelési program alapját a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a 
nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség 
iskolai oktatásának irányelve, valamint a nemzetiségi 
kerettantervek szolgálják. 
Az iskolát látogató gyermekek vendégtanulói státuszban vannak 
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 49§).  
Az iskola székhelye a VI. kerületi Bajza utca 44. szám alatti 
ingatlan második emeletén található, igényes körülmények 
között, két tanteremmel, jó felszereltséggel.  
Az oktatás kis csoportokban folyik kor és nyelvismereti szint 
alapján I.-XII. osztályig. Az iskola XII. évfolyamán, de akár már 
korábban is, a tanulók érettségi vizsgára jelentkezhetnek közép- 
vagy emelt szinten. A jelentkezés abban az iskolában történik, 
ahol a diák tanulói jogviszonyban van. Az iskolában 4 
főfoglalkozású tanár dolgozik, akik a szabályzatoknak megfelelő 
végzettséggel rendelkeznek.  
A tanulók létszáma az utóbbi években 45-ről 90 felettire nőtt, 
további létszámnövekedés esetén bővítésre lesz szükség.  
Az Iskola mellett Szülői Tanács is működik, amely részt vesz az 
iskolai munka szervezésében, ugyanakkor biztosítja a társadalmi 
kontrollt az iskola felett.  
Fejlesztéssel kapcsolatos legfőbb szempontok:  

1. A tanulók érdeklődésének felkeltése: Tanulóink egy másik 

iskolának a tanulói, és délután látogatják a Bolgár iskolát. 

Gyakran túl vannak terhelve, kevés idejük marad pihenésre. 

Úgy gondolom, ahhoz, hogy a bolgár iskola versenyképes 

legyen a másik iskolával szemben, nagyon jó körülményeket 

kell teremtenie a tanítványainak, változatos módszerekkel 

kell dolgoznia a legjobb felszereltség mellett. Tanítványaink 

önkéntesen látogatják az iskolát, mindenkit az egyéni 

érdeklődése köti ide.  

2. Pedagógusok képzése: Számomra alapfeltétel, hogy a tanár 

anyanyelvi tudással rendelkezzen bolgár nyelvből, képes 

legyen a fejlődésre, önállóan tudjon tervezni, tananyagokat 



összeállítani, és tanítani a nem mindennapi körülmények 

között. Nehéz olyan tanárt találni, aki képes alkalmazkodni a 

különleges oktatási feltételekhez, ezért a tanárok 

folyamatosan részt vesznek olyan továbbképzéseken, 

amelyek fejlesztik az önálló anyag feldolgozását, és növelik az 

iskolában folytatott oktató-nevelő munka minőségét. 

Törekedni kell arra, hogy szakképesítés megszerzése mellett 

minősítési eljáráson is átjusson minden pedagógus.  

3. Az iskola felszereltségének folyamatos fejlesztése. A mai 

világban elengedhetetlen, hogy az iskola magas színvonalú 

digitális eszközökkel rendelkezzen, amelyeken folyik a 

mindennapi munka. A saját tananyagok fejlesztése mellett a 

bulgáriai oktatási programok előfizetése azt is szolgálja, hogy 

egyre szélesebb lehetőséget biztosíthatunk tanulóink 

számára, hogy közelebbről megismerhessék az anyaországot, 

illetve, hogy anyanyelvi szinten kommunikálhassanak.  

 

VEZETÉSI ELVEK, KONCEPCIÓ 

Az iskola pedagógus kara 4 pedagógusból és 1 óraadó tanárból 

áll. A szervezeti struktúra nem bonyolult, mindent közösen 

vitatunk meg kéthetente tartott megbeszéléseinken, 

függetlenül attól, hogy a végleges döntések meghozatala az 

intézményvezető felelőssége. Minden pedagógusnak van saját 

feladata, amit ellát a tanítás mellett. Felmerült az igény az 

iskolatitkári pozícióra, amely lehetőséget biztosítana a 

pedagógusok számára, hogy teljes mértékben a nevelési-

oktatási tevékenységre koncentráljanak.  

Minden évben tartok tematikus óralátogatásokat, amely egy 

adott problémára irányítja a figyelmet: a népismeret tanítása, a 

bolgár nyelv oktatása a "kezdő" osztályokban (ahol olyan 

gyermekek tanulnak, akik az iskolában kezdték tanulni a bolgár 

nyelvet), digitális eszközök használata stb. A látogatások 

eredményeit nem csak külön-külön beszélem meg a tanárokkal, 

hanem közösen is megvitatjuk a tapasztalatokat, kiemelem 

kinek mi az erőssége, miben tud segíteni a többieknek. Eddig 

még nem volt lehetőség arra, hogy a pedagógusok egymás óráit 

is látogathassák, ezért szeretnénk szervezni olyan pedagógiai 

 



napokat, ahol a tanárok egymásnak is megmutathatják 

fortélyaikat. 

Az iskola tanulólétszáma az utóbbi években folyamatosan 

növekszik, ez új tanárok kinevezését vonja maga után, akiknek 

kell bizonyos akklimatizációs és továbbtanulási idő feladatuk 

maradéktalan ellátásához. Ebben az időszakban kevesebb idő 

maradt azokra a munkákra, amelyek az utóbbi időkben 

rázúdultak az iskolákra. Tisztában vagyunk a lemaradásainkkal, 

de komolyan gondoljuk a feladatainkat, és igyekszünk pótolni a 

hiányosságokat. Nehézséget jelent az is, hogy minden tanár 

bolgár anyanyelvű és a magyar szövegek fogalmazása minden 

esetben segítséget igényel. A tanárok továbbképzése is 

időigényes. Két tanárunk bölcsész szakos, de nem végzett bolgár 

filológiát, ezért bulgáriai továbbképzéseken vettek részt - a 

bolgár nyelv tanítása, mint idegen nyelv témában - az egyikőjük 

1, a másik 2 éves képzés keretein belül. Iskolánk egyik 

pedagógusa 2015 őszén sikeres tanári minősítési vizsgát tett 

pedagógus II. kategóriában.  

Időszerű lenne az egyik pedagógusunkat beíratni a Közoktatás 

vezetői képzésre, mivel 2019-ben elérem a nyugdíj korhatárt, 

valamint mérési-értékelési feladatok szakszerű elvégzéséhez 

szükségünk van képzett szakemberre ahhoz, hogy 

kidolgozhassuk az iskola mérési-értékelési politikáját.  

 

GAZDASÁGI TERV 

A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolának viszonylag jó a 

finanszírozása. A magyar normatíva mellett, ami az utóbbi években 

lényegesen emelkedett, a Bolgár Oktatási és Tudományos 

Minisztérium támogatását is élvezi az iskola. Ennek köszönhetően 

minden évben nagy mennyiségben könyveket és más oktatási 

eszközöket vásárolunk Bulgáriából egyre komolyabb könyvtárunk 

részére.  

A digitális eszközök (laptopok, interaktív tábla stb.) beszerzése ma 

már elengedhetetlen feltétele a korszerű oktatásnak, valamint fontos 

szempont a pedagógusok továbbképzésére fordított pénz. 

A fenntartónk mindenben partner és feladatának érzi a bolgár iskola 

tekintélyének emelését, a jó felszereltség, a kompetens pedagógusok 

 



és a kulturált tanulási körülmények. Több bolgár szervezet, testület és 

magánember segít abban, hogy minőségi oktatást biztosítsunk a 

gyermekeinknek.  

 

KAPCSOLAT RENDSZER 

Nagyon fontosnak tartom az iskola kapcsolati rendszerének 

kiépítését. A pedagógusok, szülők és tanulók közötti kapcsolatot 

rendszerint közös programokkal, rendezvényekkel, mindennapi 

munkával és folyamatos kommunikációval erősítjük.  

Fontosak a kapcsolattartás a magyarországi bolgár szervezetekkel és 

intézményekkel egyrészt, mert ennek a közösségnek a gyermekeit 

neveljük, másrészt, mert nagyon sok segítséget kapunk, kaphatunk 

tőlük.  

Szoros kapcsolatot ápolunk a többi nemzetiségi iskolával is. 

Különösen fontos számunkra a mi iskolánkhoz hasonló Manolisz 

Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola, akikkel 

már sikeresen lebonyolítottunk közös rendezvényeket és a jövőben is 

tervezünk, hasonlókat. 

A Nemzetiségi POK aktívan bekapcsolódott a nemzetiségi oktatásba, 

rendszeresen részt veszünk a rendezvényeiken, de magunk is 

felajánljuk közreműködésünket. Az a cél, hogy idővel megpályázzuk a 

bázis iskola címet, amely már elérhető a nemzetiségi iskolák számára 

is.  

Fontosnak tartom a nemzetközi kapcsolatok ápolását az 

anyaországgal, illetve a külföldön élő bolgárok intézményeivel. Tagjai 

vagyunk a Külföldi Bolgár Iskolák Szövetségének és évente részt 

veszünk az általuk rendezett konferenciákon és továbbképzéseken. 

2014-2016 között egy Erasmus projektben vettünk részt a dublini, 

párizsi és prágai bolgár iskolával együtt, amely feledhetetlen élmény 

volt a diákok és szülők számára, valamint tanáraink is sok új 

tapasztalattal gazdagodhattak.  

2012 óta minden évben részt veszünk egy nemzetközi pályázaton, 

ahol európai országokban élő bolgár gyermekek versenyeznek. Ez a 

"Bolgár vagyok" gyermek fesztivál, amelyet egy spanyolországi bolgár 

szervezet rendez. Ezek a programok lehetőséget nyújtanak arra, hogy 

a gyermekek gyakorolják a bolgár nyelvet, barátokat szerezzenek és 

megmutassák képességeiket a különféle megmérettetéseken.  
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