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AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 

„A jövőt nem csak kapával építjük, hanem Istenbe 

vetett hittel és nyitott szemmel. A szemet pedig a 

TUDÁS nyitja fel” 

Ezzel a gondolattal Ivanov Lázár, Magyarországi Bolgárok Egyesületének első elnöke, 1914-

ben új fejezetet nyitott a Magyarországon élő bolgárok életében. A kertészek, akik a 

becsületes munkájukkal és a mezőgazdasági innovációjukkal, már régóta kivívták a magyar 

nép tiszteletét, rájöttek mennyire fontos a tudás az emberi életben.  

Az első iskolát a Magyarországi Bolgárok Egyesülete 1918-ban alapította, és sokáig az 

egyesület volt az egyedüli fenntartója, így a jelenlegi diákok azzal a tudattal látogatják az 

iskolát, hogy egy százéves bolgár nyelvű oktatási intézményhez tartoznak, és egy tudásra 

törekvő, a tudást magasra értékelő közösség képviselői. 

A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolát 2004-ben alapította a Bolgár Országos 

Önkormányzat azon hagyomány folytatásaként, hogy a magyarországi bolgároknak 1918 óta 

mindig volt iskolájuk, viszont a bolgár állam által fenntartott iskola bezárás előtt állt.  

2004-ben a törvényi háttér 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. A tanulók vendégtanuló státuszban látogatják 

az iskolát. A budapest központ mellett két fióktelep is működék: Halásztelken és 

Szigetszentmiklóson. 2021-ben újabb lehetőség nyilt az iskola előtt: 3-6 éves kórban lévő 

gyerekekkel kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelést elindítani, ahol a gyerekek játékos 

formában ismerkednek a bolgár nyelvvel és a bolgár hagyományokkal. Az óvodás csoportok 

részt ugynúgy vesznek az iskolai életben: ünnepek, pályázatok, közös rendézvények. Így 

nagyon fiatal kóra óta része válnak a bolgár közösségnek. 

Az első pillanattól kezdve az volt a célunk, hogy az iskola minél több gyerekben ébressze fel a 

vágyat a bolgár nyelv ismerete, a bolgár kultúra iránt, és bolgár közeget teremtsen a 

gyerekeknek és a szülőknek is. 2004-ben az iskola 25 gyerekkel kezdte el az oktatást. Most már 

több, mint 100 fő az intézmény létszáma. 

Az iskola igyekszik élménydús programokat szervezni a gyerekeknek, együttműködve a 

magyarországi bolgár intézményekkel és szervezetekkel: 

• Malko Teatro színházi társulat 

• Pro Schola Bulgarica Alapítvány 
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• Jantra és Roszica tánccsoportok 

• Bolgár Ifjúsági Egyesület 

• Helyi bolgár önkormányzatok 

• Magyarországi Bolgárok Egyesülete, 

Az intézmény életében fontos szerepet játszik a bolgár hagyományok ápolása. Az iskola 

rendszeresen szervez találkozásokat bolgár költőkkel, írókkal, művészekkel, akik közelebb 

hozzák a tanulókhoz a bolgár nyelvet, kultúrát és hagyományokat. Az intézmény lehetőséget 

ad a diákoknak részt venni különböző pályázatokon és tanulmányi utazásokon, ahol ki tudják 

bontakoztatni egyéni képességeiket, valamint megismerni más bolgár diákokat. 

A hagyományos ünnepekre külön figyelmet fordítunk a tanórákon is. Készítünk maszkokat, 

rajzokat, verseket és fogalmazásokat írunk. Ezekből gyakran kiállítást szervezünk. 

Pályázati úton nyáron egyhetes utazásokat szervezünk Bulgáriába. A tanulmányi kirándulások 

során a tanulók megismerik az anyaország nevezetességeit, valamint gyakorolhatják az élő 

nyelvet. 

Az iskola folyamatos kapcsolatban áll a szülőkkel. Az együttműlödés különböző formában is 

működik: személyes kapcsolat, e-mail tájékoztatás, szülői értekezlet, fogadóórák, egyénileg 

megbeszélt konzultációk, közös programok. Az intézmény igyekszik közös rendezvényeket, 

ünnepeket, kirándulásokat szervezni, amelyeken a szülők is részt vesznek. 

Céljainkat az alábbi szakmai kapcsolatokra támaszkodva valósítjuk meg. 

• Nemzetiségi POK – lehetőséget kínál a tanároknak továbbképzésre, illetve látogatásokat 

biztosít nemzetiségi iskolákba; 

• Bolgár Oktatási és Tudományos Minisztérium – rendszeres támogatásban részesülünk; 

• Határon túli Bolgár Iskolák Szövetsége – nyári konferenciát és továbbképzést szervez; 

• Határon Túli Bolgárok Hivatala; 

• Szófiai Egyetem Pedagógusképző Departament – rendszeres továbbképzéseket tart az 

iskola pedagógusainak (távoktatás, konzultáció); 

• Más országokban élő bolgárok szervezetei 

• Magyarországon működő más bolgár nyelvoktató iskolák – Sármellék, Zalavár. 
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NEVELÉSI PROGRAM 

 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai: 

1.1. Alapelveink: 

Iskolánk alapvető értéknek tekinteni a gyermekközpontúságot. Pedagógiai programunk a 

következő értékek mellett kötelezte el magát: szeretet, türelem, megértés, tolerancia, 

becsülettesség, vidámság, együttműködés. 

1.2. Iskolánk céljai:  a tanulók olyan kulcskompetenciával rendelkezzenek, amelyek 

alkalmassá teszik a változó és modern világhoz való gyors és hatékony 

alkalmazkodásra, valamint az aktív szerepvállalásra. Ezeket a kompetenciákat 

igyekszünk anyanyelvünkön átadni a diákoknak. 

 

2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai, 

a pedagógusok, osztályfőnökök feladatai: 

2.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei 

A fentiekben megfogalmazott célok alapján a Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési 

feladatai: 

• Énkép, önismeret 

• Népismeret 

• Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

• Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

• Gazdasági nevelés 

• Környezet-tudatosságra nevelés 

• A tanulás tanítása 

• Testi és lelki egészség 
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• Felkészülés a felnőttlét szerepeire 

Céljaink megvalósítása érdekében kiemelten fontos feladataink:  

• nyitott, érdeklődő, kreatív személyiségfejlesztés megvalósítása;  

• tisztelettudó, jól nevelt, társas kapcsolataikban kulturált fiatalok nevelése, az előítélet-

mentesség, a konfliktusok kezelése, a megegyezésre való készség, az egyetemes emberi 

jogok tiszteletben tartása; 

• a tehetséges tanulók azonosítása, kibontakoztatása, tehetséggondozása  

• a hátrányokkal, nehézségekkel küzdő tanulók támogatása, segítése, felzárkóztatása 

• szülőföldhöz és fogadó országhoz való kötődés, tisztelet kialakítása 

• a nemzeti és a sajátunktól eltérő kultúrák tiszteletben tartásának kialakítása 

• a globális környezeti problémák iránti fogékonyság, környezettudatos magatartásra 

nevelés kialakítása  

• mind önmagáért, mind a helyi közösségért felelősséget érző, a közösség életében 

aktívan szerepet vállaló magatartás ösztönzése 

A fentiek megvalósítását szolgáló pedagógiai eszközeink:  

• tanulóink következetes nevelése az elfogadott erkölcsi normák és értékek szerint 

minden nevelési-oktatási helyzetben 

• iskolai közösségek tudatos alakítása, fejlesztése a célok elérése érdekében 

• az iskola és a család azonos irányú nevelő hatásának biztosítása érdekében szülői 

értesítések, értekezletek, fogadóórák, a gyermek, a szülő és a pedagógus közös 

tevékenységével megvalósuló rendezvények biztosítása 

• a  hatékony tanuláshoz szükséges valamennyi pszichikus folyamat (érzékelés, észlelés, 

figyelem, emlékezés, képzelet, gondolkodás, érzelem, akarat, cselekvés) aktivitásának 

biztosítása az oktatás folyamatában 

• a biztos, maradandó tudást segítő motivált tanulói magatartás és viselkedés kialakítása 
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• a tanórai tevékenységek során a pedagógus munkájában jelen vannak a tanulói 

aktivitásra épülő tanulásszervezési módszerek, munkaformák, IKT eszközök 

alkalmazása 

2.2. A pedagógusok feladatai: 

A pedagógusok személyre szabott feladatainak részletes listáját a munkaköri leírása 

tartalmazza. 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

• a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan 

közvetítse, 

• a nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 

képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, 

fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, 

illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló 

felzárkózását tanulótársaihoz, 

• a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek, 

illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megtegye, 

• közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében, 

• a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

• a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt 

figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

• a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

• nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek 

elkészítését, 

• ismerje az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és munkáját az abban 

foglaltakkal összhangban lássa el, 
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• az iskolai rendezvényeken külön felkérés nélkül aktívan részt vegyen, és a rábízott 

feladatokat ellássa. 

• Részt vegyen az iskola éves munkatervében vagy azon kívül meghirdetett eseményeken, 

amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok részvétele szükséges, 

• szülői értekezleteken és szülői fogadóórákon. 

A Bolgár nyelv és irodalom és a Bolgár népismeret tanításával kapcsolatos feladatai a 

tanórai tanulásszervezés mellett a következők: 

• a tananyag tervezett időbeli struktúráját bemutató tanmenet készítése az adott tanévre  

• versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való közreműködés,  

• közművelődési tevékenység szervezése, 

• a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről, 

• az igazgató kérésére beszámoló készítése az osztályban végzett munkájáról, 

 

A tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat köteles a munkarend által meghatározott 

keretek betartásával szervezni. Az első tanítási órája előtt legalább 1/2 órával az iskolában kell 

tartózkodnia. Az adott osztályban utolsó foglalkozást tartó pedagógusnak külön figyelnie kell 

arra, hogy az foglalkozás végén a tantermet biztonságban hagyja el – a számítógépek és más 

elektromos eszközök kikapcsolása, a ablakok, ajtók bezárása stb. 

A szaktárgyi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre 

szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának megőrzése és védelme, az óraközi szünetekben 

szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkeztetésben való közreműködés. 

2.3. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az osztályfőnök feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. A kiegészítő iskolában a 

feladatok is az iskola különleges formájának megfelelően változnak: 

Hivatali adminisztratív feladatok: 

• Gondoskodik az új tanulók beírásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, fokozott 

figyelemmel kíséri munkájukat. 

• Gondoskodik a tanév közben távozó illetve érkező tanulók okmányainak kezeléséről 

(KIR tanulói jogviszonyok). 

• Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, vizsga- és egyéb jegyzőkönyvek pontos 

vezetését. 
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• Gondoskodik a szabályzatok aktualizálásáról, betartásáról és betarttatásáról. 

• Gondoskodik a végzett/távozott tanulók kiírásával kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

Szervezeti feladatok: 

Iskolán belül:  

Az igazgatóval naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról és feladatokról. 

A gyermekek adminisztratív ügyeinek intézése. Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési 

feladatok ellátása. 

Iskolán kívül: 

Rendszeresen tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a tanmenetről és a tanuló teljesítéséről. 

Szülő kérésére fogadóórát tart. 

Felkészíti a saját osztályába járó tanulókat az iskolai műsorokhoz és a pályázatokhoz Szervezi 

a pályázati anyag gyűjtését, feldolgozását és juttatását a megfelelő bizottság felé. 

 

Igazolványokkal, bizonyítványokkal, biztosításokkal kapcsolatos feladatok: 

Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 

Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő 

mennyiségben rendelkezésre álljanak. 

3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széles körűen fejlessze.  

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 

3.1. Személyiség kialakítása 

Kiegyensúlyozott, boldog, harmonikus személyiség kialakítása, aki közösségének hatékony 

tagja és képes arra, hogy a közösség működéséhez szükséges szabályokat és normákat 

elfogadja. 

A személyiségfejlesztés színtere kiterjed az iskolai élet minden területére, így a tanórára, a 

tanórán kívüli tevékenységekre, s iskolán kívüli közösségi tevékenységekre is.  

Diákjaink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink (Az iskola különleges 

státuszárára tekintettel, ez első sorban a tanórákon belül a kiválasztott témákkal és 
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irodalmi művekkel, valamint különböző célravezető pályázatokon való résztvétellel, és 

személyes példa útján elérhető): 

• A tanulók erkölcsi nevelésesorán az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, azok 

tudatosítása, és meggyőződéssé alakítása. 

• A tanulók értelmi nevelése kapcsánkiemelt feladatunk a tanulás iránti motiváció 

fejlesztése alkotásra, kreativitásra, gondolkodásra ösztönző feladatokkal.  

• A közösségi, társas kapcsolatokra felkészítő nevelés ismertesse meg a tanulókkal az 

emberi együttélés szabályait, tudatosítsa bennük az együttműködési készség fontosságát 

a társas kapcsolatok kialakításában, s járuljon hozzá a kulturált magatartás és 

kommunikáció elsajátításához.  

• A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése alakítsa ki a tanulókban az élő és élettelen 

környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, 

cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmeket.  

• A tanulók akarati nevelése keltse fel a diákokban az igényt a saját személyiségük 

kibontakoztatására, az önismeretre, valamint alakítsa ki bennük az elkötelezettséget a 

kitartás, a szorgalom, a céltudatosság iránt. 

• A tanulók nemzetiségi nevelése ismertesse meg Bulgária  múltját és jelenét. A 

nemzetiségi hagyományok, a nemzetiségi kultúra megismertetése, emlékeinek 

tisztelete, ápolása, megbecsülése révén alakítsa ki bennük hazaszeretet érzését.  

• A tanulók állampolgári nevelése ismertesse meg velük az alapvető állampolgári jogokat 

és kötelességeket, s keltse fel érdeklődésüket a társadalmi jelenségek és problémák 

iránt, s alakítsa ki bennük az igényt a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi 

közéletben való részvételre. A tanulók ismerjék meg az alap nemzetiségi törvényeket 

Magyarországon. 

• A tanulók munkára nevelése során tudatosítani kell az egyének által végzett munka 

fontosságát. A tanulókkal el kell sajátíttatni, s a napi gyakorlat részévé kell tenni az 

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységeket. 

• A tanulási képesség fejlesztése során meg kell ismertetni, gyakoroltatni az alapvető 

tanulási módokat, mind a tapasztalati, az mind értelmező tanulás kapcsán. Az önálló 

tanulás segítése érdekében különféle feladatmegoldási stratégiák, 

módszerekgyakoroltatása kiemelt feladat.  
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• A tanulók egészséges életmódra történő nevelése tudatosítsa az egészséges életmód és 

az egészségvédelem fontosságát, s keltse fel az egészséges életmód iránti igényt.  

• Környezeti (környezetvédelmi) nevelés emelje készségszintre a lakóhely, környezet 

megóvását, s tegye tudatossá a felelősségvállalást az épített és természeti környezet 

ápolása iránt.  

• Az esztétikai nevelés feladata az élet egészére kiterjesztett esztétikai ízlésformálás, 

esztétikai ítéletalkotás.  

Az előbbiekben felsoroltakon túl még fontos feladatunk a következő készségek és képességek 

fejlesztése: 

• kommunikációs készség 

• együttműködési készség 

• problémamegoldó képesség (döntéshozás képessége és felelősségérzet) 

3.2. Értelmi nevelés 

Az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére. 

A Nemzeti Alaptanterv alapján: 

Bolgár nyelvi kommunikáció 

Az bolgár nyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek 

kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, 

szövegalkotás),, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: 

családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.  

Digitális kompetencia 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a 

virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.  

Hatékony, önálló tanulás 

Az önálló, hatékony tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 
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hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és beépülését, 

másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.  

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel 

és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a 

magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt 

a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, 

konfliktusokat is meg tud oldani.  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben 

hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

megragadására.  

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését, amely minden műveltségterületen jelentkezik 

3.3. Az egészségnevelés. 

3.3.1. Az egészségnevelés szervezeti keretei: 

• hagyományos tanórák 

• tanórán kívüli egészségnevelés 

A hagyományos tanórák egészségnevelés témaköreit, azok tartalmát, tevékenységeit és 

módszereit minden tanító és szaktanár az általa tanított tantárgyakban egyénileg dolgozták ki. 

Ezek az adott tantárgy tantervében, tanmenetében szerepelnek. 

3.3.2. Tanórán kívüli egészségnevelés lehetőségei: 

• tanórán kívüli választható foglalkozások, pályázatokba való résztvétel; 

• témanapok; 

• kiállítások, múzeumoklátogatása a bulgáriai utazások során; 
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• alapvető higiénés szabályok kialakítása, szokássá fejlesztése - kézmosás étkezések 

előtt, WC használata után; 

• helyes orrfúvás, eljárás köhögéskor, tüsszentéskor; 

 

• helyes testtartás írásbeli és egyéb munkavégzés közben; 

 

• Az évszaknak megfelelő öltözködés alakítása - Mikor, mit vegyek fel? 

 

• Mozgásos játékok tanítása az alsó tagozatban - labdajátékok, népi játékok; 

 

• A tanulmányi és egyéb kirándulások szervezésekor legyen szempont, hogy milyen 

környezeti és egészségnevelési tartalmak kapcsolódhatnak a helyszínekhez. - Előre 

megadott helyszínről tanulói, pedagógusi felkészülés környezeti és egészségneveléssel 

kapcsolatos témából. 

 

3.4. Környezeti nevelés. 

3.4.1. Az iskola környezeti nevelési elvei: 

Iskolánkban törekszünk a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítésére. 

Alapelveink a környezeti nevelés területén: 

• a megelőzés 

• a hatékony megoldás keresése 

•  a felelősség 

•  az együttműködés 

• a tájékozódás 

3.4.2. A környezeti nevelés szervezeti keretei 

• hagyományos tanórák 

• nem hagyományos tanóra 

• tanórán kívüli környezeti nevelés 
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Hagyományos tanórák: környezeti nevelés témaköreit, azok tartalmát, tevékenységeit és 

módszereit minden tanár egyénileg dolgozta ki. Ezek az adott tantárgy tanmenetében 

szerepelnek. 

Nem hagyományos tanóra: témanap (Madarak-fák napja, Föld napja) 

A témanap programját a tanulók érdeklődésének és az eltérő életkori sajátosságoknak 

megfelelően kell megszervezni.  

Tanórán kívüli környezeti nevelés lehetőségei, színterei, tartalmai:tanulmányi kirándulás, 

versenyek (irodalmi, rajz) 

3.5. A tanulók személyiségfejlődése. 

A tanulók személyiségének fejlődését mérhetjük: kérdőívvel, megfigyeléssel és egyéni vagy 

csoportos beszélgetéssel. 

Pedagógiai rendszerünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, 

a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozhatók valamely tantárgyban 

elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre.  

3.5.1. Diffenrenciálás. 

A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás 

tehát nem a tanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki 

számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális 

fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb 

területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, 

speciális erősségeit és gyengeségeit.  

Nevelésünk, oktatásunk igazodik a tanulóhoz, és ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a 

közeghez, amelynek tanulóink részesei. 

3.5.2. Szociális hátrányok. 

A szociális hátrányoknak több oka lehet: 

• a szülők alacsony iskolázottsága: ennek következménye a gyerekek alulmotiváltsága.  

• kulturális hátrányok a kistelepülési létből fakadóan  
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• a gyerekek szociokulturális környezetéből fakadó hátrányok: 

- a családi mikrokörnyezetből adódóan – szülők munkanélkülisége, nem megfelelő 

életvitele, mentális, életvezetési problémák 

- a családon kívüli környezet miatti hátrányok  

• Egyéb okokból fakadó hátrányok:  

- tartós betegség miatt  

- sajátos nevelési igény miatt 

A szociális és egyéb hátrányok enyhítését szolgálják az alábbi feladatok, szolgáltatások: 

• igyekszünk elérni, hogy a gyerekek örömüket leljék a tanulásban, szívesen 

érdeklődéssel végezzék azt; 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezése; 

• befogadó iskolai környezet megteremtése, mely érvényes a hátrányos helyzetű és a 

sajátos nevelési igényű gyerekekre egyaránt; 

 

3.5.3. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók. 

Mivel ez egy kiegészítő iskola, a tanulók csak rövid időre, célravezetően látogatják az órákat. 

Itt az oktatás kis csoportokban folyik, és igyekszünk maximálisan a diákok egyéniségéhez 

igazítani a feladatokat, és diferenciálisan haladni a tananyaggal és értékelni az órái munkát.  

Azonban, a sajátos státusza miatt az intézmény nem rendelkezik fejlesztő pedagógussal. Így 

mindenkinek adunk esélyt, hogy az iskola tanítványa legyen, de első sorban azokat a 

tanulókat tudnák megtartani, akik képesek csoportban tanulni, és nem veszélyeztetik többi 

gyerek testi és lelki egészségét. 

3.5.4. Sajátos nevelési igényű tanulók. 

Bár ezen a területen sincs szaktanárunk, iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük az iskola életébe való integrálásukat. 

Azokat az SNI tanulókat lehet a többségi tanulókkal együtt tanítani, akiknek nevelését-

oktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók többségi 

társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken támogatást kapnak.  
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Ez jelenti a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák 

alkalmazását, speciális tananyag használatát, az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a 

tanuló képességeihez, s az egyéni foglalkozásokat. 

3.5.5. Tehetséges tanulók fejlesztése - tehetséggondozás 

Az átlagtól eltérő képességekkel rendelkező gyermekek képességeinek fejlesztése, gondozása 

egyik kiemelt feladata iskolánknak 

Kiemelt fontosságú ezen a területen a gyermekek mind teljesebb megismerése, eltérő 

képességeiknek, adottságaiknak feltárása, melyre alapozva megindulhat a tehetségüknek 

megfelelő gondozás, fejlesztés.  

Minden pedagógus, de elsősorban az osztálytanító,  osztályfőnök feladata, hogy felhívja a 

figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. E 

tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt, együttműködést tételez 

fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

• Differenciált tanórai munka 

• Tanórán kívüli egyéni foglalkozás 

• Versenyeztetés: pályázatokon való részvétel (ezzel is a tehetségazonosítás, tehetség 

kibontakoztatás a célunk.) 

3.5.6. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő tevékenység. 

A tanulásban lemaradó és tanulási nehézségekkel küszködő, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára felzárkóztató, fejlesztő foglakozásokat szervezünk. 

A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások időtartama, keretei, színterei: 

Tanórán belül - differenciált foglalkoztatás. 

Tanórán kívüli egyényi vagy csoportos felzárkóztatás, fejlesztés – heti 1vagy 2 tanóra keretein 

belül. 

• azonos jellegű problémák esetén a résztvevők maximális létszáma: 5 fő 

• eltérő jellegű problémák esetén a résztvevők maximális létszáma: 3 fő 
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Felzárkóztatás helyszíne – iskola épülete vagy online foglalkozás. 

A felzárkóztatás időtartama: 

• a felzárkóztató foglalkozás időtartamát a foglalkozást vezető pedagógus határozza meg a 

tananyag és a tanuló egyéni szükségletének ismeretében  

• egy foglalkozás maximális időtartama a 45 percet nem haladhatja meg. 

A foglalkozásokon a tanult anyag értelmezése, ismétlése és gyakorlása folyik. A tanuló 

értékelése az óramunka és a felzárkóztatói munka alapján történik.  

 

4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok.  

Célunk: 

Olyan kiegyensúlyozott, boldog, harmonikus személyiség kialakítása, 

•  aki közösségének hatékony tagja  

• és képes arra, hogy a közösség működéséhez szükséges szabályokat és normákat 

elfogadja. 

 

4.1. A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

• A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az 

iskola intézményvezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

• A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

• A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az osztálytanítók 

és a szaktanárok folyamatosan tájékoztatják. 
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4.1.1. Tanórai tevékenységekhez kapcsolódó feladatok 

Az osztály a társas kapcsolatok szerveződésének színtere. A közösség kialakításában a 

pedagógus feladatai: 

• Olyan módszerekkel alkalmazása, mely biztosítja az együttműködést, az egymástól való 

tanulás lehetőségét a tanulók számára pl. drámapedagógia, kooperatív pedagógia, 

projektmunka 

• Differenciált tanulásszervezés 

• A gyermek személyiségének minél teljesebb körű megismerése 

• A tanórákon biztonságos, nyugodt, harmonikus légkör kialakítása 

• Az iskola elvárásainak, hagyományainak megismertetése, elfogadtatása a tanulókkal 

• Konfliktusok megelőzésére törekvés, pedagógusi példamutatás a diákok számára is a 

konfliktusok kezelésére 

• Elfogadó, befogadó légkör kialakítása 

4.1.2. Tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódó feladatok 

A tanórán kívüli tevékenységek hozzájárulnak a közösség alakításához, formálásához. A 

tanórán kívüli közösségépítés színterei:  

• Tanulmányi kirándulások  

• Tanulmányi és nemzetiségi versenyek  

• Színházlátogatások vagy interaktív színházba való résztvétel 

• Találkozások bolgár írókkal vagy Magyarországon élő művészekkel 

• Hagyományos rendezvényeink 

Ezen tevékenységek alkalmat nyújtanak a diákjainknak arra, hogy elsajátíthassák a közösségi 

lét alapértékeit, különös tekintettel a következőkre: 

• Az egyéni és közösségi érdekek összehangolására 

• A jogok és kötelességek ismeretére mind az iskolában, mind a társadalomban 

• A közös szabályok és normák kialakításában, betartásában való közreműködés  

• Iskolához való tartozás érzését 
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A hagyományos rendezvényeink révén a tanulókban erősödik kötődésük iskolájukhoz, 

hazájukhoz, valamint a hagyományok továbbvivőivé válnak. 

4.1.3. Nemzeti ünnepeinken kívüli hagyományos rendezvényeink: 

• ünnepélyes tanévnyitó 

• ünnepélyes tanévzáró 

• iskolai karácsonyi ünnepély 

• Cirill-Metód nap, közösen a Sármelléki és a Zalavári iskolával 

• Május 24 – A bolgár írásbeliség napja – Magyarországon élő bolgárok közös 

ünnepében való résztvétel 

4.1.4. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban 

meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló ezen jogai 

gyakorlásának módját a házirend tartalmazza. 

Az iskola különleges státusza miatt az intézményben nincs diákönkormányzat. Viszont az 

iskola mindig nyitott a tanulói véleményére a közösség életével, a tanulás módszereiel 

kapcsolatban. Ez az együttműködés első sorban osztályszínten történik, az osztályfőnökök 

feladata. 

4.2. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 

4.2.1. A pedagódusok és a szülők kapcsolattartási formái. 

A gyermek nevelésének két legfontosabb színtere: a család és az iskola. A minél 

eredményesebb nevelés érdekében összhangot kell teremteni e kettő között. Iskolánknak ezért 

különösen fontos a szülőkkel való jó kapcsolata kialakítása. A tanárok és a szülők 

kapcsolatának kölcsönös párbeszéden, őszinteségen és bizalmon alapul.  

Az iskolában háromtagú Szülői Munkaközösséget választanak a szülők háromévenként. A 

szeptemberi szülői értekezleteken kerül sor megválasztására. Az intézményvezető 

rendszeresen kapcsolatot tart a Szülői Munkaközösség vezetőjével. A Munkaközösség ülésein 
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az iskola intézményvezetője tájékoztatást ad az éves munkatervről, valamint a szülőket, 

tanulókat érintő kérdésekről. 

 

A Szülői Munkaközösség szerepe: 

• Segít a programok szervezésében 

• Társadalmi kontroll 

• Kapcsolattartás a szülőkkel. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás, illetve a szülő tájékoztatásának formái: 

• MozaNapló - a gyermek tanulmányi előrehaladását, magatartásának értékelését 

tartalmazza 

• iskolai honlap, facebook oldal, hirdetőtablók, faliújságok, az iskolai élet 

eseményeiről és eredményeiről 

• személyes találkozás, megbeszélés a foglalkozások napján 

• e-mail a foglalkozások után 

• szülői értekezlet 

• fogadóórák 

• egyényi konzultációk előzetes egyeztetés alapján 

• közös programok 

 

A szülői segítségnyújtás lehetősége az iskolának: 

• Az iskola alapítványának támogatása 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködését a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a kölcsönös 

támogatás kell, hogy jellemezze, melynek eredményeképpen létrejöhet a családi és az iskolai 

nevelés egységessége.  

A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza. 
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5. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

5.1.1. A vizsgaszabályzat célja 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tanulmányok alatti vizsgákra 

vonatkozó bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái 

lebonyolítási rendjének szabályozása. 

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint:  

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben 

szervez az iskola. 

• A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő 

jelentkezéskor írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga 

kezdő időpontja előtt.  

• Tanulmányok alatti vizsgát – a rendeletben meghatározottak szerint – független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel 

a tanuló jogviszonyban áll.  

• A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a 

vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A 

bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt 

a minősítésről. 

• Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, 

a halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

• A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 

követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a nevelőtestület határozzák meg. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja:  

• azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi 

osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az 

intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni  

• a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév 

összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.  
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A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

5.1.2. A vizsgaszabályzat hatálya, az értékelés rendje 

Általános szabályok 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

• osztályozó vizsgákra 

• különbözeti vizsgákra 

• javító vizsgákra  

• pótló vizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 

• aki különbözeti vizsgára jelentkezik 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

Kiterjed továbbá olyan tanulóra 

• aki átvételét kéri az intézménybe/más osztályba és ennek feltételeként az intézmény 

intézményvezetője különbözeti vizsga letételét írja elő.  

• akinek a foglalkozásokból való hiányzása meghaladja az 50%-ot. 

Minden vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll az iskola Pedagógiai Programja alapján.  

5.1.3. Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei 

A vizsgabizottság: 

A vizsgabizottság minimum három főből áll: elnök, kérdező tanár, ellenőrző tanár. 

Az elnök 

o felel a szabályok betartásáért,  

o ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

Kérdező tanár(ok) 

o csak megfelelő tanári végzettséggel lehet 
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o lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. 

Az intézményvezető felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

Ellenőrző tanár 

o lehetőség szerint szakos tanár 

o felel a vizsga szabályszerűségéért 

5.1.4. A vizsgák részei és követelményei 

Írásbeli vizsgák általános szabályai 

• a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet, 

• a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy 

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot, 

• a feladatlap megoldásának ideje 45 perc, 

• a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló 

hozza magával. 

Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani, 

kivétel, pótló vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható. 

Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt 

jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az intézményvezetőnek. 

Az írásbeli vizsga javítása 

• a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot, 

• ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett 

segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az intézményvezetőt. 

A szóbeli vizsga általános szabályai 

• egy napon három szóbeli vizsga tehető le, 

• a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie, 

• a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell 

biztosítani, 
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• a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyhoz kapcsolódó 

segédeszközökkel készül az önálló feleletre, 

• a felkészülési idő 5 perc, 

• a felelet maximum 10 percet tarthat, 

• ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy 

alkalommal póttételt húzhat, az értékelésnél a vizsgáztató ezt figyelembe veszi, 

• két vizsga között a vizsgázó pihenőidőt kérhet, 

• a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, 

jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről, 

5.1.5. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA  

Az Intézmény osztályozó vizsgát az év végi jegyek lezárását megelőző két hétben szervezhet. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak az év végi jegyek lezárását megelőző két 

hétben, ha: 

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

• tanulmányait magántanulóként végzi, 

• a tanítási év során adott tantárgyból hiányzása meghaladja az 50%-ot, és emiatt év 

végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.  

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak október/novemberben vagy 

február/márciusban, ha:  

• előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 

• kettő vagy több tanévet szeretne elvégezni egy tanév alatt. 

A vizsga pontos időpontját az Éves Munkarend határozza meg. 

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény 

nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a 

vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét 

hátrányosan befolyásolta.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  
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A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszerezni. 

Kivétel – aki előrehozott érettségére jelentkezik vagy több évfolyamot fejez be egy tanév 

alatt. Ő több osztályozó vizsgát tehet egy tanévben. 

5.1.6. KÜLÖNBÖZETI VIZSGA  

A különbözeti vizsgák időpontját az intézményvezető határozza meg.Azokban az esetekben 

rendelhető el, ha a tanuló külföldi tanulmányait Magyarországon folytatja vagy tanulmányi 

éveket hagyott ki, illetve ha a tanuló magasabb évfolyamon kívánja folytatni a bolgár nyelv 

tanulását.  

A különbözeti vizsga tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény 

vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

5.1.7. JAVÍTÓVIZSGA  

A tanuló javítóvizsgát tehet, ha: 

• a tanév végén – bolgár nyelv vagy népismeret tantárgyból – elégtelen osztályzatot 

kapott,  

• az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola közli a szülővel. 

Javítóvizsga augusztus 21. és augusztus 31. között szervezhető. 

A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára 

utasító kollega legyen.  

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

5.1.8. PÓTLÓ VIZSGA  

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az 

osztályozó/javító/különbözeti vizsga követelményeit, neki fel nem róható okból nem jelent 

meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele előtt távozott, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem 

teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az 

intézményvezető jelöli ki. A vizsgát az adott vizsganapon vagy az iskola által megszervezhető 

legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 
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6. A felvétel és az átvétel szabályai   

6.1. A felvétel, a magasabb osztályba lépés, az év ismétlése és a kiiratkozás szabályai. 

A 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet - a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 2. § (1) alapján, a bolgár nyelvoktató 

nemzetiségi nevelés-oktatásban való részvételt a szülők önkéntes - teljes körű, befolyásmentes 

tájékoztatáson alapuló - választásuk kinyilvánítására szolgáló, az említett jogszabály 2. 

mellékletében meghatározott nyilatkozat kitöltésével igényelhetik. Tizennégy éves korától a 

kérelem és a nyilatkozat érvényességéhez a tanuló és szülő együttes aláírása szükséges. A 

nyilatkozat a tanulói jogviszony megszűnéséig (12. osztály befejezése) vagy a kérelem 

visszavonásáig érvényes. 

A kérelem, nyilatkozat visszavonása: 

• A visszavonási igényt legkésőbb adott év május utolsó munkanapjáig írásban 

kell bejelentenie a szülőnek - abban az esetben, ha a tanuló a tizennegyedik életévét 

betöltötte, a szülőnek és a tanulónak együttesen - amennyiben a tanuló a következő 

tanítási évtől nem kíván részt venni a nemzetiségi nevelés-oktatásban.  

• Kivételes esetben az igény visszavonását lehetne bejelenteni írásban az  

igazgatónak a tanév bármelyik időszakában. Az igazgató dönt a tanuló kiírásáról 

az iskolából. 

• Ha a tanuló nem látogatta az órákat egy éven keresztül, és a család nem reagál 

az osztályfőnök megkeresésére, akkor az igazgató dönthet a tanuló kiírásáról a 

nyilatkozat visszavonása nélkül 

• Ha a tanuló hiányzása meghaladta az 50%-ot, és a tanuló az értesítés ellenére 

nem jelent meg az osztályozó vizsgán, az igazgató dönthet a tanulói viszony 

megszüntetéséről a nyilatkozat visszavonása nélkül. 

 

A kérelmeket, nyilatkozatokat intézményünk az érintett tanulók tanulói jogviszonyának 

megszűnését követő öt évig megőrzi. 

Az bolgár nyelvoktató iskolába a szülő döntése alapján kerülnek be a gyermekek, felvételi 

nélkül, függetlenül a lakóhelyüktől.  

Az iskola 2-8. évfolyamára történő beosztásról az igazgató dönt a gyerek nyelvtudásának 
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szintjétől függően, az osztályban tanítók véleménye alapján, a szülők igényeinek 

figyelembe vételével. 

A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben, 

ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról szülői kérés alapján 

az igazgató dönt. 

6.2. Az átvétel szabályai: 

• Az átvételről az intézményvezető dönt az érintett osztályfőnök véleményének 

kikérésével;  

• Ha a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie, az intézményvezető tanév 

közben is engedélyezheti az átvételét; 

• Ha a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, csak annak eredményes teljesítése 

után iratkozhat be iskolánkba; 

• Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles 

dokumentumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba.  

6.3. Az iskolaváltás elutasítása: 

• Ha a két iskola tantervei között nem nagyok a különbségek, esélyteremtő iskola 

révén nem zárkózunk el a tanulási kudarccal küzdő, gyengébb eredményű tanulók 

átvételétől, de az iskolaváltást kizárja, ha a tanuló magatartásával komoly gondok 

vannak, vagy ha sokat mulasztott igazolatlanul. Ennek megállapítására a tanulónak az 

átvétel kérelmezésekor be kell mutatnia az ellenőrzőjét.  

• Ha a két iskola tantervei között jelentősek a különbségek, csak abban az esetben 

tudjuk átvenni a tanulót, ha eredményes különbözeti vizsgát tesz.  

• Ha a tanuló a különbözeti vizsgán nem teljesítette az elégséges szintet, az átvételét 

elutasítjuk. 

 

7. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv. 

7.1.1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

• ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;  
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• ismerjék fel a vészhelyzeteket;  

• sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;  

• ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; sajátítsák el, mikor 

és hogyan kell mentőt hívni.  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 1-1 tanórai foglalkozás 

bolgár nyelven minden osztályban a tanár belátása szerinti időszakban. 

 

 

8. Ellenőrzés és értékelés. 

 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának, magatartásának, szorgalmának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az értékelés legyen: 

• Sokszínű, serkentő, ösztönző hatású 

• Folyamatos, rendszeres, minden tevékenységre kiterjedő 

• Tárgyilagos, objektív, a tanuló személyiségét fejlesztő, és fejlődését követő segítő 

szándékú 

• Számonkérés jól mérhető, egységes szempontok alapján történjen 

• Céljai és követelményei mindenki számára legyenek előre ismertek. 

Az értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére 

• Az ismeretek, készségek, a tárgyi követelmények elsajátításának szintjére 

• A tanórán kívüli magatartásra 

• A szorgalomra – ezen belül a felkészülésre, feladatvállalásra, feladatvégzésre, a 

szükséges felszerelés meglétére, közösségért végzett munkára 

• Szabálytiszteletre, felelősségvállalásra, viselkedésre 

• A korábbi teljesítményhez képest megmutatkozó fejlődésre. 

• Nemcsak egyéni, hanem csoportos is a közösségfejlesztés érdekében 
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8.1. A magatartás értékelésének általános szempontjai: 

• Fegyelmezettség: órán, órán kívül, másokra pozitív hatású-e, 

• Társakhoz való viszony: viszonyulások (nyitott, segítőkész, zárkózott, toleráns, 

passzív, durva, agresszív), konfliktuskezelés, beszédstílus, hangnem (megfelelő, 

közvetlen, csúnya beszéd) 

• Nevelőkhöz való viszony: őszinte, tisztelettudó, zárkózott, elhallgató, tiszteletlen, 

együttműködő 

• Tárgyakhoz való viszonya: felelőséggel bánik vele, vigyáz a tárgyakra vagy 

szétszórja, rongálja, más tárgyainak tisztelete 

• Tanuláshoz való viszonya: motivált, közömbös, passzív, figyelme koncentrált, 

figyelmetlen, szétszórt, kiegyensúlyozott, változó hangulatú, nyugtalan, elmélyült 

• Kooperatív munka: együttműködés, segítség adása, irányító szerep, elfogadó, 

passzív, öntörvényű, véleményalkotása, vitakészsége 

• Felelősségérzet 

• Az iskolai szokások ismerete 

 

A magatartás értékelésének szempontjai 

A felsorolt szempontok nagy részének teljesülése esetén: 

Példás: 

• Az a tanuló, aki a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, 

véleményével, példás viselkedésével elősegíti, társait ösztönzi; 

• Az iskolai feladatokból önként részt vállal, azokat teljesíti; 

• A házirendet betartja, s ezzel társainak jó példát mutat; 

• Felnőttekkel, társaival szemben udvarias, segítőkész, tisztelettudó, megértő, 

együttműködő és jóindulatú, őszinte; 

• Fegyelmező intézkedés nem volt vele szemben; 

• Munkavégzése megbízható, pontos, lelkiismeretes; 

• Igazolatlan hiányzása nincs. 

Jó: 

• Az a tanuló, akinek emberi kapcsolataiban apróbb hiányosságok tapasztalhatók, de 

törekszik kijavításukra; 

• Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi; 
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• A házirendet igyekszik betartani; 

• Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő, ezek kismértékűek; 

• Igazolatlan hiányzása nincs. 

Változó: 

• Az a tanuló, aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, a közösségre nincs 

befolyása; 

• Viselkedésével szemben kifogás merül fel; 

• Többször vét a házirend és a közösségi magatartás szabályai ellen; 

• Társaival szemben időnként durva, goromba, nem segítőkész; 

• Önértékelése, felelősségérzete és rendszeretete ingadozó; 

• Fegyelmezési fokozata: írásbeli osztályfőnöki megrovás; 

• 1-2 igazolatlan órája van. 

Rossz: 

• Az a tanuló, aki fegyelmezetlen magatartásával a közösség fejlődését hátráltatja, rossz 

példát mutat társainak, hibáit nem látja be, szándékosan árt a közösségnek; 

• A nevelési ráhatásokat tudatosan elutasítja; 

• A felnőttekkel szemben gyakran neveletlenül viselkedik, tiszteletlen, társaival durván 

beszél, verekedik; 

• Fegyelmezési fokozata: igazgatói intés, rovó, eltávolítás az iskolából 

• Igazolatlan napjai vannak. 

 

Ünnepélyeken, rendezvényeken való aktív részvételért dicséretben jutalmazzuk tanulóinkat. 

8.2. A szorgalom értékelésének általános szempontjai: 

• Tanulmányi munka: céltudatosság, törekvés, igényesség, figyelem 

• Munkavégzés: kitartás, megbízhatóság, rendszeresség, önállóság 

• Önálló munka fejlődése: feladatvégzés, önellenőrzés igénye, hibák önálló javítása, 

munkatempó, felelősi munkák, plusz feladatok vállalása, 

• Órai aktivitás: jelentkezés, tartós figyelem, közömbös, nem figyel 

• Kötelességtudat: precízség, ösztönözni kell, felszerelés, házi feladatok megoldása, 

• Kudarc tűrése: jobb teljesítményre sarkallja, elviseli, bezárkózik, agresszívvá teszi, 

feladja, sírással válaszol stb. 

• Rendszeretet: a környezet és saját felszerelés rendben tartása, tisztaság igénye 
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• Tisztségek ellátása 

• Szorgalmi feladatok 

 

A szorgalom értékelésének szempontjai 

A felsorolt szempontok nagy részének teljesülése esetén: 

Példás: 

• Annak a tanulónak a szorgalma, aki a tanulmányi munkában kitartó, a tőle telhető 

legjobb eredményre törekszik; 

• Munkája pontos, megbízható, precíz, törekszik a hibátlan munkavégzésre; 

• Többletfeladatokat vállal, feladatait maximális önállósággal és megbízhatóan végzi el. 

• Kötelességtudata magas fokú, 

• Érdeklődése sokirányú, egyes tantárgyakban a tananyagon felül is produkál, 

ismeretanyaga a tananyagon kívülire is kiterjed. 

• Felszerelése rendes, tiszta, hiánytalan. 

• Házi feladatát mindig elkészíti 

Jó: 

• A tanuló szorgalma, ha figyel az órákon, a házi feladatot elvégzi, az órákra 

képességeihez mérten lelkiismeretesen készül, az órán megfelelően dolgozik, de 

többre nem törekszik; 

• Ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik, és ellenőrzi munkáját, önmagát; 

• Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem mutat, az órai aktivitása, a 

munkához való viszonya a tőle elvárható szintű; 

• Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

• Felszerelése általában rendes, tiszta, hiánytalan. 

• Házi feladatát csak néha nem elkészíti 

Változó: 

• Annak a tanulónak a szorgalma, akinek munkája ingadozó, hanyag és jó munkák 

váltogatják egymást; 

• Önállóan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát; 

• Munkája változékony, gyakran dolgozik képességszintje alatt; 

• Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel. 
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• Felszerelése gyakran hiányos, rendetlen. 

• Házi feladatát pontatlanul illetve hiányosan készíti el 

Hanyag: 

• A tanuló szorgalma, ha fegyelmezetlenül dolgozik, megbízhatatlan, a munkáját nem 

végzi el; 

• Képességeihez, a körülményeihez képest csak vonakodva és keveset vagy semmit sem 

tesz tanulmányi előrehaladása érdekében, munkavégzése megbízhatatlan, pontatlan; 

• Gyakran mulasztja el kötelességeit, munkafegyelme rossz; 

• Érdektelenség, teljes közömbösség jellemzi. 

• Legalább 1 elégtelen osztályzata van a bizonyítványában. 

• Felszerelése gyakran hiányos, rendetlen, gyakran nem hozza el. 

• Házi feladatát rendszeresen nem készíti el. 

8.3. Tanulmányi munka ellenőrzése és értékelése. 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói 

teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők a tantárgyak jellegzetességeinek megfelelően a 

tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az 

ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.  

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a következők szerint 

történik: 

• Az 1.-4. évfolyam félév zárásakor és az év végi bizonyítványban a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a 

tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

• KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

• JÓL TELJESÍTETT 

• MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

• FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL 
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A szöveges értékelés mellett az év végén a szülők részletes információt kapnak a tanuló 

kialakult készségeiről. 

Az 5.-12. évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban minden tantárgyat 

osztályzattal minősítünk: 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). (Az ellenőrzőben a tanár a bulgáriai értekelési rendszert 

használhatja, ami 2-től 6-ig terjed).  

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tanár értesíti a mozaNaplón keresztül.  

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítmények egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a tanárok: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-20 % Elégtelen (1) 

21-40 % Elégséges (2) 

41-60 % Közepes (3) 

61-80 % Jó (4) 

81-100 % Jeles (5) 

 

Mérések 

Az ellenőrzés gyakran mérésekkel történik. A tanulói teljesítmények mérése a tanulás-tanítás 

minden részfolyamatában jelen van. 

A tanév elején valamint egy-egy témakör elkezdésekor diagnosztizáló méréssel győződjünk 

meg arról, hogy rendelkezik-e a gyerek a továbbtanuláshoz szükséges ismeretekkel. 

A folyamatos mérésekkel tudjuk nyomon követni a tanulók fejlődését, illetve tudjuk 

regisztrálni azokat a területeket és tanulókat ahol korrigálásra van szükség, így tudjuk 

személyre szólóan végezni a képességfejlesztést. 

Szóbeli és írásbeli számonkérésnél is fontos szempont, hogy többféle feladat megoldásából 
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tevődik össze az ellenőrzés. 

Értékelés 

A mérésekkel ellenőrizzük a pedagógus és tanuló munkáját, ezt követi az értékelés. A tanuló 

teljesítményének elbírálásával kapcsolatban különbséget kell tenni az értékelés és osztályzatos 

minősítés között. 

Értékelésnél: jelezzük a sikeres munkát, a fejlődést, biztatjuk, dicsérjük a tanulót, értékeljük a 

tanuló igyekezetét, önállóságát, jó ötletét, ügyességét, de rámutatunk a hiányosságokra is. 

Az osztályzatokkal történő minősítésnél a tantervi követelményt tekintjük irányadónak. 

Az értékelésnél, osztályozásnál figyelembe vett legfontosabb szempontok: 

• birtokában van-e a tanuló a megismert fogalmaknak, műveleteknek 

• tudja-e tudatosan alkalmazni az ismereteket 

• felismeri-e az összefüggéseket, képes-e ezeket a tanult módon kifejezni 

• mennyire igényes az adott munkával kapcsolatban 

• használja-e életkorának megfelelően a szaknyelvet 

• mennyire képes életkori sajátosságok figyelembe vételével a jelenségek közötti 

hasonlóságok és különbségek felismerésére 

• milyen szinten képes gondolatait világosan, szabatosan, logikusan kifejezni, 

megfogalmazni 

• mennyire képes önállóan ismereteket szerezni. 

Különösen a nemzetiségi nyelv tanítása során törekedni kell, hogy az értékelés a nyelvi 

készségek mindegyik alapterületére kiterjedjen. 

Szóbeli értékelésnél a szituációból való kiindulás a beszédre ösztönzés egyik legalkalmasabb 

módja. Ehhez elsősorban az adott szövegek és képek alapján történő beszélgetés, a kérdés-

felelet beszédmódot, valamint a beszámolót használjuk fel. 

A szóbeliségben, kezdetben a reprodukálás az értékelés alapja, később produktív, önálló 

mondatalkotás az általános követelmény. 

Értékeléskor igyekezzünk a jót kiemelni, sokat dicsérni, hogy fokozatosan növekedjen a 

tanulók önbizalma, bátorsága, merjenek a tanult nyelven megszólalni. 

Osztályzattal történő minősítés foglalja magában mind a szóbeli, mind az írásbeli 

számonkérés fő területeit, a beszédértést, a beszédet és a fordítást, az írásbeli feladatokat és az 

írásbeli fordításokat az életkornak megfelelően. 
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9. Gyermek- és ifjúságvédelem 

HELYZETELEMZÉS 

Az iskolánkban a gyerekek vendégtanulók, ide hetente egyszer jönnek szülői kisérettel az 

általános iskolai évfolyamokon. Lehetőségünk van szoros kapcsolatot tartani a szülőkkel, akik 

segítőkészek. Az Iskolában háromtagú Szülői Munkaközösség működik, amely segít a 

programok szervezésében, ugyanakkor a társadalmi kontroll orgánuma is.  

A legnagyobb veszély a gyerekek számára, hogy túlterheltek, ezért új tanulási módszerek 

elsajátítása, a játékosság és a szeretet központi szerepet játszanak a munkánkban.  

 

PRIORITÁSOK 

A helyzetelemzésből adódóan gyermekvédelmi tevékenységünk három fő területe: 

1. A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartása 

2. A partnerközpontúságnak megfelelően az együttműködés kialakítása a gyermekek 

érdekében az iskola és a szakmai társintézmények között 

3. A minőségbiztosítás és eszerinti gyermekvédelmi munka 

 

CÉLOK ÉS FELADATOK 

• a vonatkozó törvények ismerete és a változások figyelemmel kísérése 

• esélyegyenlőség biztosítása 

• sajátos nevelési igényű tanulók sikeres integrációjának elősegítése, támogatása 

• rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel 

• szoros együttműködés a Szülői Tanáccsal 

• továbbképzéseken való rendszeres részvétel 

 

10. Az iskolai élet munkarendje, hagyományok 

A foglalkozásokat  

hétfőtől csütörtökig 15.00 vagy 16.30-tól tartjuk 

pénteken – 14.00 órátol 

szombaton – 10.00 órától  

 

Évvégi kirándulás Bulgáriába – június 18-25 
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Ünnepek 

A magyar ünnepek mellett a következő bolgár ünnepeket tartjuk meg: 

 

NEVE DÁTUM 

Évnyító (iskolai ünnepség) Szeptember 1. 

Bulgária egyesülése (osztályonként) Szeptember 6. 

Bulgária függetlensége (osztályonként) Szeptember 22. 

Bolgár felvilágosítók napja (osztályonként) November 1. 

Karácsonyi ünneplés (iskolai ünnepség) December 20.  

Kukeri (bolgár kézművesekkel együtt) Február második felében 

Martenica (bolgár kézművesekkel együtt) Március 1. 

Bolgár nemzeti ünnep (a bolgár közösséggel együtt) Március 3.  

Bolgár kultúra napja (a Sérmelléki és a Zalavari 

Iskolával és bolgár közösséggel együtt) 

Május 24. 

Botev és a bolgár hősök napja (osztályonként) Június 2. 

Évzáró (iskolai ünnepség) Június 15. 

 

 

A fenntarthatóságra nevelés szellemében osztályonként még a következő napokon 

tartunk az adott témával kapcsolatos foglalkozásokkal: 

A víz világnapja  Március 22. 

A Föld napja  Április 22. 

A madarak és fák napja Május 10. 
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HELYI TANTERV  

 

BOLGÁR NEMZETISÉGI KIEGÉSZÍTŐ ÓVODAI NEVELÉS 

AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI  

"A hagyományőrzés nem a hamu imádata, hanem a tűz továbbadása." 

Gustav Mahler 

 

A nemzetiségi tartalom megjelenése az óvodai élet tevékenységi formáiban – az óvodai 

kimeneti követelmények tükrében 

A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni 

fejlettségének megfelelően a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és 

elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja. 

A kiegészítő nemzetiségi nevelés célja és feladata, hogy 

• biztosítson anyanyelvi környezetet a gyermekek számára - egyszer hetente, két 30 

perces foglalkozás keretében; 

• készítse fel a gyermeket a nemzetiségi nyelv iskolai tanulására; 

• segítse a nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztését. 

A kiegészítő nemzetiségi nevelést folytató óvodában törekedni kell arra, hogy - figyelembe 

véve a gyermek nyelvismeretét - minél teljesebbé váljon a nemzetiség nyelvén folyó 

kommunikáció. Az óvodapedagógus a rendszeresen visszatérő játékos-zenés kommunikációs 

helyzetekkel biztosítja az utánzáson alapuló nyelvelsajátítást. 

A nemzetiségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom, zene, népi játék) 

tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervezi meg a nyelvelsajátítást.  

A bolgár kiegészítő nemzetiségi óvodában a foglalkozásokon első sorban  zenés-mozgásos 

játékok, versek, mesék és dalok szerepelnek. A bolgár jeles napok, ünnepek a Pedagógiai 

Program leírása szerint az óvodába is megemlékezésre kerülnek. A gyerekek  részt vesznek a 

közös kézműves foglalkozásokon, ünnepeken, a közös műsorok előadásában.  
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Pedagóguskép 

A nemzetiségi pedagógus: 

• Örömmel, jól és magabiztosan beszéli a nemzetiség nyelvét 

• Tudatában van modell szerepének mind a nyelv, mind a nemzetiségi jelleg 

közvetítésében. 

• Ismeri és tudatosan alkalmazza a gyerekcsoportok sajátosságaihoz igazodó nyelvi és 

nemzetiségi tartalmakra vonatkozó megismerési folyamatokat, szakszerűen alkalmazza 

a módszertani sokszínűséget, eszközhasználatában kreatív. 

• Motiváló tanulási környezetet teremt változatos munkaformákkal, sokoldalú 

eszközhasználattal a nyelvi és nemzetiségi ismeretek átadására. 

• Fejlődőképes, nyitott az újra, folyamatosan képezi magát nemzetiségi területen is, 

megfogalmazza továbbképzési igényeit, megosztja az ott szerzett tudását intézményen 

belül és kívül. 

• Ismeri és ápolja a nemzetiségi hagyományokat és kultúrát, azonosul azzal. Élő 

szokásokat teremt, a gyermek közvetlen környezetének hagyományait közvetíti. 

• Munkáját megtervezi, dokumentálja és beszámol róla, a naplóvezetés, a tervezés és a 

pedagógiai értékelés a nemzetiségi és másodnyelvi tevékenységekre vonatkozólag két 

nyelven, vagy csak a nemzetiség nyelvén történik. A gyermeki fejlődést nyomon követi 

és dokumentálja a nyelvi nevelés területén is. 

 

Az óvodai tanulás munkaformái 

Frontális 

A nemzetiségi nyelv megjelenése a vers-mese területen: 

Az igényesen összeválogatott irodalmi anyagok többféle módon történő feldolgozása 

hozzájárul a gyerekek biztos nyelvhasználatának ösztönzéséhez amellett, hogy aktívan bővítik 

a gyermekek szókincsét. Jelenjenek meg a helyi gyűjtésű versek, mesék, mondókák a 

foglalkozásokon, a beszoktatási idő során kerüljön sor höcögtetők, lovagoltatók, ujjátékok 

alkalmazására nemzetiségi nyelven. 



41 

 

A nemzetiségi nyelv elsajátításában a mesék, népmesék, versek, mondókák nagy jelentősége 

abban rejlik, hogy fejlesztik gyerekek hallás utáni megértését. A képeskönyvek 

elengedhetetlenek az óvodai nyelvi nevelésben. A könyvek tartalmának hallatára, 

képnézegetéskor, olvasáskor a gyerekek szabadjára engedhetik fantáziájukat és közben fejlődik 

szókincsük. Cél, a magyarországi nemzetiségi és anyaországi gyermekirodalom (3-7 

éveseknek) rendszeres használatának megjelenése e tevékenységi formában.  

A nemzetiségi nyelv fejlesztését végző óvodapedagógus feladata a verselés, mesélés 

tevékenységi formán belül: 

• a felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállításánál – a gyermekek 

nyelvismeretét figyelembe véve – a tervezés nemzetiségi nyelven történjen; 

• az óvónő ismerje a nemzetiségi gyermekirodalom értékeit; 

• teremtsen olyan feltételeket, amelyek a metakommunikációs és kommunikációs 

folyamat fejlődését segítik elő; 

• nemzetiségi nyelvű meséket, szabad történeteket meséljen, képeskönyveket 

olvasson; 

• biztosítson lehetőséget arra, hogy a gyermekek a meséket dramatizálják, illetve a 

bábokkal eljátsszák. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

A gyermekek ismerjenek a nemzetiségi gyermekirodalom anyagából merített meséket, 

verseket, mondókákat, kiszámolókat, népi csúfolókat. 

 

Csoportos 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, Ének-zenei nevelés, asztali játékok (puzzle, 

kártyák) 

 A nemzetiségi nyelv megjelenése a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka területén: 

Élmények, tárgyak, eszközök, technikák nemzetiségi nyelven történő megismertetésével 

gyarapítani kell a gyermekek szókincsét. A rajzos tevékenységek, barkácsolás során valósuljon 

meg a nemzetiségi nyelv alkalmazása. Cél, az adott település nemzetiségi ünnepeinek, 
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hagyományainak (egyházi) megjelenítése e tevékenységi formában, egyszerűbb népi 

motívumok, ruhák, tárgyak felismerése, képi megjelenítése, barkácsolása (tájház, templom). A 

foglalkozáson a gyerekek ismerkedjenek meg a nemzetiség mesterségeivel. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: A gyermekek az óvodás kor végére 

ismerjék meg a nemzetiség tárgyi kultúráját. 

A nyelvhasználat megjelenése: 

- nemzetiségi szoba, sarok, helyiség eszközeinek segítségével játékos módon történő 

feldolgozásával, azok megnevezésével nemzetiségi nyelven;  

- nem mindennapi eszközök, tárgyak, motívumok, a népviselet megismertetése a 

gyerekekkel, melyek felkeltik az érdeklődésüket, és ösztönzőleg hatnak a használati 

tárgyak, tevékenységek nemzetiségi nyelven történő megnevezésére is; 

- mesterségekhez kapcsolódó munkafolyamatok megjelenítése tájnyelven. 

 

A nemzetiségi nyelv megjelenése az ének-zene területén: 

A foglalkozáson az igényesen összeválogatott zenei anyagok többféle módon történő 

feldolgozására kerüljön sor, mellyel megvalósul a gyerekek biztos nyelvhasználatának 

ösztönzése, valamint a szókincsbővítés. Kiemelkedő a helyi gyűjtésű dalok, körjátékok, 

énekesjátékok éneklése tájnyelven, a táncházak és a tradicionális nemzetiségi hangszerek 

nyújtotta zenei élmény biztosítása.  

Zenélés, dalolás közben a gyerekek játékosan tanulják meg a nemzetiségi nyelvet. A közös 

énekléssel megismerik a nemzetiség dalait, énekes népi játékait, táncmozdulatait, amelyek 

erősítik a kisebbséghez való kötődést. A mondókák, dalok segítségével a nemzetiségi zenei 

nyelvet és az aktív szókincset is lehet fejleszteni.  

A nemzetiségi nyelv fejlesztését végző óvodapedagógus feladata az ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc tevékenységi formán belül: 

- zeneileg legyen felkészült, ismerje a nemzetiség zenéjét, és tudja közvetíteni azt; 

- a nemzetiségi nyelvű ének-zene anyag összeállítását a gyermekek életkori 

sajátosságai és nyelvismeretük alapján határozza meg; 

- oldjon meg nemzetiségi zenei feladatokat a nemzetiség nyelvén;  
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- ismertesse meg a gyermeket a nemzetiség jellegzetes hangszereivel; 

- a zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus vegye figyelembe 

nemzetiségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is; 

- szerezzen be népviselet és néptánc ruhákat, a gyerekkel táncoljon nemzetiségi 

néptáncot népviseleti ruhában.  

 

Cél, hogy a magyarországi nemzetiségi dalok, énekes játékok, mondókák, gyerektáncok 

folyamatos beépítésre kerüljenek e tevékenységi formába. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

A gyermekek ismerjenek az anyanemzet kultúrájából merített dalokat, mondókákat és 

játékokat, nyelvhasználatukban jelenjenek meg nemzetiségi zenei szakkifejezések. 

A nyelvhasználat megjelenése: 

- nemzetiségi nyelven összefüggő dal és mondóka szövegek memorizálása, pontos 

szövegreprodukció a zene eszközeinek segítségével; 

- nemzetiséghez kötődő hangszerek megnevezése. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek 

Az a sajátos nevelés irányelv célja hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési 

igény összhangba  kerüljenek.  Annak  biztosítását  szolgálja,  hogy  az  elvárások  igazodjanak  

a gyermekek fejlődésének üteméhez, fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon 

meg, ne terhelje túl őket, és a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások, váljanak 

az óvodák nevelési programjának tartalmi elemeivé. A fejlesztés szervezeti keretének 

megválasztását, az alkalmazott módszer és eszközrendszert minden esetben a gyermekek 

állapotából fakadó egyéni szükségleteik határozzák meg. 

 

Tehetséges az a gyermek, aki a kiváló adottságai alapján magas szintű teljesítményre képes 

valamilyen tevékenységterületen.  

Az óvodai tehetséggondozás első lépése, a tehetség azonosítása, felismerése. Az óvodai 

tehetséggondozásban a legfontosabb feladat az elfogadó légkör. 
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Céljaink: 

• fejlesszük a tehetséges gyermek erős oldalát, differenciált feladatokkal, játékokkal, 

mélyítsük el tudását; 

• erősítsük a gyermek tehetségével összefüggő gyenge területeket, amelyek megnehezítik 

vagy megakadályozzák a tehetség fejlődését; 

• pihenés, relaxáció lehetőségének megteremtése. 

Feladataink: 

• a tehetség azonosítása, felismerése;  

• tág cselekvési szabadság, gazdag tapasztalásokra lehetőség biztosítása; 

• a gyermek egész személyiségének harmonikus kibontása; 

• életkori sajátosságok figyelembe vétele; 

• a fejlődés folyamatos nyomon követése; 

• folyamatos bátorítás, ösztönzés, motiváció; 

• biztonság, nyugalom, elfogadó légkör kialakítása; 

• rendszeresség, rugalmasság, a gyermek pillanatnyi állapotának figyelembe vétele; 

• egyéni és mikrocsoportos tevékenységek, melyben fontos a játékosság, kreativitás, 

biztosított a sikerélmény és az öröm; 

• a fejlesztés leghatékonyabb módjának, a játéknak, minden helyzetben történő 

alkalmazása. 

 

Kommunikációs témák az életkor sajátosságának figyelembe vételével 

3-4 éves kor 

1) Ismerkedés, bemutatkozás 

2) Szűk családi kör bemutatása 

3) Főbb testrészek  

4) Játékok megismerése – formák, színek 

5) Időjárás változásai, időszakok 

6) Helyi gyümölcs és zöldség megismerése 

7) Házi állatok megismerése 

8) Bolgár hagyományos ünnepek megismerése:  
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• Кукери, Баба Марта, Коледа, Великден 

 

4-5 éves kor 

  

1) Én is a hozzátartozóim 

2) A varázs szavak – kérem, köszönöm, köszönések 

3) Évszakok és ruházat, időjárás változások, jelenségek, szezonális játékok 

4) Tavaszi virágok 

5) A konyhában 

6) Piac – tavaszi, őszi 

7) Házi állatok – vadállatok, házi madarak,  

8) Játékok  -színek és formák 

9) Ember külsejének leírása 

10) Érzelmek megismerése, megnevezése 

11) Bolgár hagyományos ünnepek megismerése:  

• Кукери, Баба Марта, Коледа, Великден, Лазаруване, Благовещение 

 

5-6  éves kor 

  

1) Bemutatkozás, rövid társalgás 

2) Az én családom és az én barátaim 

3) Az én házam. Szobák, kert, kerti virágok és házi állatok. 

4) Évszakok, versek az évszakokról. Versek alapján – kép rajzolása 

5) Hang és nyomtatott betű felismerése, ABC dalok, rövid versek a betűkről. 

6) Betűk elemei gyakorlása ujjakkal és vonalakkal  

7) Számok elemei gyakorlása – ujjakkal és vonalakkal 

8) Rövid versek a számokról, számolós mondókák 

9) Rövid elbeszélések, elmesélés gyakorlása 

10) Mesék dramatizációja 

11) Nyelvi versenyek – ki talál ki több szót? 

12) Bolgár Hagyományos ünnepek, kézműves foglakozások:  
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• Кукери, Баба Марта, Коледа, Великден, Лазаруване, Благовещение 

 

A fejlettség mutatói óvodáskor végén: 

A gyermek 

• egyéni képességeinek megfelelő szókinccsel és nyelvhasználati képességgel 

rendelkezik; 

• elsősorban azokat a felnőtteket érti meg, akiket gyakran hall nemzetiségi nyelven 

beszélni, érti az utasításokat; 

• meg tud nevezni tárgyakat, színeket, számokat, állatokat, családtagokat, testrészeket 

nemzetiségi nyelven; 

• tud jelen idejű, egyszerű állító mondatokat alkotni nemzetiségi nyelven; 

• képes reagálni szituációkhoz kötött kommunikációs helyzetekben, képes egyszerű 

kérdést feltenni és megválaszolni nemzetiségi nyelven; 

• a passzív befogadó nyelvtanulás mellett már képes egyénileg különböző szinten az aktív 

nyelvhasználatra; 

• ismer mondókákat, verseket, egyszerű meséket, játékokat, táncokat nemzetiségi 

nyelven, azokat önállóan elő tudja adni; 

• képes egyszerű nemzetiségi nyelvű mese dramatizálására; 

• vannak ismeretei a helyi nemzetiségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra 

értékeiről, azokat tiszteletben tartja; 

• felkészült a nemzetiségi nyelv iskolai tanulására. 

 

Mérés, értékelés 

Óvodánk a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. A gyermek 

fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk. Az óvoda a gyermek nyelvi fejlődésének 

eredményét félévenként rögzíti. Rögzítjük a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, 

megállapításokat, javaslatokat. 
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Memoriter:  

                   MONDÓKÁK/ РИМУШКИ 

1.       Боц, боц, детенце! 

2.       Буба лази. 

3.       Пиу, пиу, Вранке! 

  

  

     JÁTÉKOS MONDÓKÁK/ ЗАЛЪГАЛКИ 

 

1.       Охльо Бохльо, покажи си рогцата! 

2.       Имало едно време – един дядо и една баба… 

3.       Я скокнете, юнаци! 

  

     

   SZÁMOLÓS MONDÓKÁK/ БРОИЛКИ 

 

1.       Самолет номер пет 

2.       Ала, баланица 

3.       Онче бонче 

  

  

    UJJ JÁTÉKOK/  ИГРИ С ПРЪСТИ 

 

1.       Охльо Бохльо излезе на разходка 

2.       Варило мишле кашица 

3.       Две ръчички с десет пръста 

4.       Две мишлета 
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       MOZGÁSOS JÁTÉKOK/ ПОДВИЖНИ ИГРИ 

1.       Две очички, две ръчички 

2.       С крачета и ръчички 

3.       Къща 

4.       Паячето Ици Бици 

5.       В дядовия Петков двор 

  

  

     MOZGÁSOS ZENÉS JÁTÉKOK/ ПОДВИЖНИ МУЗИКАЛНИ ИГРИ 

 

1.       Иди, краченце за водица 

2.       Здравей, какъв прекрасен ден! 

3.       Балонът се надува 

4.       Ние сме войници  

5.       Влак  

6.       В блатото живеят жабчета 

7.       Крушке ле, дружке 

   

                  MESÉK/ ПРИКАЗКИ 

1.       Медената питка – българска народна приказка 

2.       Дядо вади ряпа от Ран Босилек 

3.       Косе Босе от Ран Босилек 

4.       Двете козички – българска народна приказка 
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VERSEK/ СТИХОТВОРЕНИЯ 

 

1.       Ръкавички – Цветан Ангелов 

2.       С крачета, ръчички – Борис Светлинов 

3.       Болен Зайко – Димитър Спасов 

  

  

DALOK/ ПЕСНИ 

 

1.       Зеленчуци, който не яде 

2.       Хей, ръчички 

3.       Зън, зън, зън, кой е вън? 

4.       С червените ботушки 

5.       Шарено петленце 

6.       Взела две игли от Ежко 

7.       Лаленце се люлее 

8.       Мила моя мамо 

9.       Ко – ко яйчица 

10.     Боряно , Борянке 
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BOLGÁR NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLAI NEVELÉS 

BOLGÁR NYELV ÉS IRODALOM  

(A nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) 

1–4. évfolyam 

Az általános iskola alsó tagozatán a bolgár nyelv és irodalom tantárgy tanításának elsődleges 

célja az anyanyelvi kommunikációs képességek kialakítása, fejlesztése, és az ehhez 

elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, 

hanem eszköz is a személyiség harmonikus fejlődéséhez. 

A nemzetiségi nevelés kisiskolás korban hozzájárul a kulcskompetenciák 

kialakításához, fejlesztéséhez, mert erre épül és általa válik lehetővé a bolgár kultúra aktív 

befogadása, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés és a tanulás. 

A bolgár nyelvoktatás legalapvetőbb célja, hogy felkészítse a tanulókat az életkori 

sajátosságaiknak megfelelő beszédre, olvasásra, írásra, kommunikációra. 

Alapvető feladat a tanulók kifejezőkészségének komplex fejlesztése, memoriter, 

dramatizálás, játék, mindennapi élethelyzetek gyakorlása által, a modern oktatási technikák és 

módszerek felhasználásával. 

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten ismerik és 

használják a bolgár nyelvet. Az első iskolai években a tanító feladata a gyakoroltatás a 

különböző kommunikációs helyzetekben, valamint a motivált nyelvi fejlődési környezet 

megteremtése. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a 

kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésére. 

E fejlesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban a bolgár irodalmi kultúra megismertetése. 

Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a tanulóban a bolgár irodalmi művek 

megismerésének igényét. Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv 

felkeltése és megerősítése. Kisiskolás korban az irodalmi műveltség megalapozásához 

szükséges a szövegolvasáshoz kapcsolódó értelmező együttgondolkodás, a saját gondolatok 

kifejtése, egymás véleményének megismerése, az esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése. 

Mindez komoly hatást gyakorolhat az érzelmi élet, az önismeret és a társas kapcsolatok 

fejlődésére. 

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező 

feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az 

ismeretfeldolgozás különböző technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához. 
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1–2. évfolyam 

 

 

A tanuló érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása, kommunikációs képessége legalább 

olyan szintre kerül, hogy képessé válik bolgár nyelvi alaphelyzetek felismerésére és 

megnevezésére. Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya fogalmak tartalmáról szóló 

órai beszélgetésekbe. Részt vesz a ritmusérzékét, mozgáskultúráját, bolgár nyelvtudását is 

fejlesztő szerepjátékokban. Képessé válik a személyes élmények felidézésére és megosztására, 

gondolatok, érzelmek, vélemények egyszerű kifejezésére. Szívesen részt vállal ritmusos, 

énekes rögtönzésekben, különböző kreatív játékokban. Képes mindennapi élmények átélésére 

bábjátékban, drámajátékban. A bolgár nyelv és irodalom foglalkozások feladatmegoldásaiban, 

közös tevékenységeiben tapasztalatot szerez a társakkal való együttműködésről, a 

tevékenységek kezdeményezéséről. A tanuló játékos gyakorlatok révén elsajátít koncentrációs 

képességét fejlesztő memóriagyakorlatokat. 

A szövegértés során fejlődik bolgár szókincse, a nyelvi-logikai kapcsolatokat felismerő 

képessége. Tanári segítséggel képes irányított, majd önálló információkeresésre, rövid bolgár 

mondatok létrehozására. Segítséggel felismeri szükségleteit, tud kérdezni, információt kérni és 

adni. 

Az 1−2. évfolyam legfontosabb feladata a cirill ábécé megtanítása, írása és olvasása, 

helyes kiejtése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapját is képezi. 

Az első két évfolyamon a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell 

megszervezni a nyelvtanulást, az írás és olvasás folyamatát, haladási tempójuk 

figyelembevételével az esetleges tanulási kudarcok, a nyelvvel kapcsolatos szorongások 

kialakulásának megelőzése érdekében. 

A bolgár nyelvi nevelés területeit arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a 

különböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a 

bolgár szókincs gyarapítása, a használt szavak, kifejezések, típusmondatok megfelelő 

használata adott kommunikációs helyzetekben. 

Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. Az 

egyszerű szövegek elsődleges megértésén, meghatározott információk visszakeresésén túl az 

olvasás örömének megtapasztalása is lényeges feladat. Az olvasható, pontos írás, a megfelelő 

hanghoz rendelt cirill betű helyes alkalmazása, a cirill betűk hangjainak helyes használata 

hozzásegíti a tanulót az írásbeliség normáinak megalapozásához. 

Az önálló tanulás képességének megalapozásához szükséges a tanulók önálló, kreatív 

és magabiztos feladatvégzésének kialakítása és bátorítása. Ennek legfőbb eszköze a folyamatos, 

egymásra épülő és differenciált egyéni vagy csoportos tevékenységtípusok bevonása a 

pedagógiai folyamatba. 
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1. évfolyam 

 

Témakör 

Szóbeli és írásbeli szövegértés Javasolt 

óraszám: 

52 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Egyszerű szóbeli szövegértés. 

- A cirill betűk megismerése.  

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A hallott szöveg, utasítás, kérdés, szó, szófordulat hallás utáni megértése. 

 

Nem verbális kommunikáció megfigyelése és alkalmazása. 

A cirill betűk megismerése, az olvasáshoz szükséges képességek és részképességek 

fejlesztéséhez szükséges gyakorlatok, tevékenységek (fonémahallás, figyelem, tempó, ritmus, 

szókincs, kommunikációs képességek, nyelvi tudatosság). 

 

A leggyakoribb fordulatok és szavak megértése. A rövid, világos és egyszerű üzenetek, 

bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegének megértése tanítói segítséggel.  

 

Fogalmak 

tempó, ritmus, szünet, hangsúly, arcjáték, tekintet, betű, hang, 

bemutatkozás, bemutatás, köszönés, kérés, köszönetnyilvánítás 

Javasolt 

tevékenységek 

Szituációs játékok, szójátékok, jelenetek, egyszerű koreográfiák előadása. 

Hallásfejlesztés ének-zenével. 

 

 

Témakör 
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

Javasolt 

óraszám: 

42 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Ismerkedés - beszédfordulatok. Hivatalos és nem hivatalos 

megszólítások. Önmaga bemutatásának készsége. 

- A megfelelő hanghoz rendelt betű helyes alkalmazása, a betűk 

megtanulása és helyes használata. 

- A bolgár ábécé ismerete. A hangok helyes jelölése betűkkel. A 

cirill ábécé grafikus jeleinek megfelelő használata.  
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Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A szókincs fejlesztése az hallott szöveg alapján, szómagyarázat. 

A bolgár szavak helyes hangsúlyozása. A közlés szándékának megfelelő mondathangsúly 

kialakítása. 

Részvétel egyszerű, mindennapi kommunikációban, egyszerű kérdések megválaszolása.  

Az írott kis- és nagybetűk szabályos alakítása, kapcsolása. 

Betűkapcsolatok, egyszerű bolgár szavak írása. 

Fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, szerző, ritmus, tempó, dallam, ütem, ábra, 

illusztráció, betűtípus, betűforma 

Javasolt 

tevékenységek 

Az élmények rajzos feldolgozása. Egyszerű koreográfiák előadása. 

Párbeszédek, dalok előadása. 

 

 

Témakör 
A tanulási képesség fejlesztése 

Javasolt 

óraszám: 

6 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Az alapvető nyelvi ismeretek elsajátításához szükséges tanulási 

képességek megszerzése. A különböző tanulási technikák 

megismerése. 

- Számolási készség elsajátítása és a sorrendiség jelölése. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

 Tanulás több tevékenység és érzékszerv segítségével: ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatok 

kombinált memóriagyakorlatok, szövegtanulási technikák. A fantázia és képzelet aktiválása.  
 

Bolgár szókincs megalapozása szókártyák, hívóképek alkalmazásával. 

Illusztrált szövegekben a kép és a szöveg kiegészítő hatásának felismerése. 

 

Fogalmak 

Betűrend, szójáték, memóriakártya, verbális és nem verbális információ-

gyűjtés 
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Javasolt 

tevékenységek 

Ismétlődés, kooperatív technikák alkalmazása, mondókák, kiszámolók 

memorizálása, gyerekirodalmi alkotások és élmények illusztrálása. 

 

 

 

Témakör 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

Javasolt 

óraszám: 

24 óra 

Tanulási 

eredmények 

- A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a hangkapcsolatok 

helyes kiejtése.  

- Az aktív szókincs megalapozása. 

- Egyszerű bolgár mondatok összekapcsolása képek, képsorok 

segítségével, adott vagy választott témából. 

- Páros és csoportos beszélgetés. 

- Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése a gyakorlati tudás 

alapján a bolgár nyelvben (pl. hang, szó, mondat; magán- és 

mássalhangzók, névszók, igék). 

- A bolgár írás jelrendszerének a megismerése, a kiejtés és az írás 

megfelelésének, illetve különbözésének a megfigyelése, néhány 

alapvető helyesírási szabály megismerése. 

- Bolgár identitástudat kialakítása, nyelvi motiváció megalapozása 

következetes bolgár nyelvhasználattal. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A bolgár nyelv kommunikációs eszközként történő használatának megalapozása. 

A nyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonságának megalapozása. A 

bolgár ábécé hangjainak felsorolása. 

A beszélői szándék felismerése a mondatokban. 

 

 

Ajánlott kommunikációs témakörök: 

Bemutatkozás; Köszöntés; Család; Családi ünnepek;   

Játékok; Étkezés; Zöldség és gyümölcs;  

Emberi test; Iskola és taneszközök; Állatok és növények; Évszakok; 

Öltözködés; A számok: 1-től – 10-ig 
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Fogalmak 
Hang, betű, ábécé, szótag, szó,  

Javasolt 

tevékenységek 

Párbeszédek, ritmusjátékok, nyelvtörők, nyelvi játékok, betűkártyás játékok 

 

 

 

Témakör 
Irodalmi kultúra, az erkölcsi esztétikai érzék kialakítása 

irodalmi művek értelmezésével 

Javasolt 

óraszám: 

24 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Érdeklődés felkeltése a bolgár népköltészeti hagyomány, a 

mesék és a gyermekirodalom alkotásai iránt.  

- A kulturált önkifejezés alapjainak elsajátítása. 

- Néhány gyermekvers előadása könyv nélkül. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Korosztályának megfelelő mesedarab, bábjáték megtekintése. 

Rövid mesék, történetek dramatikus, bábos megjelenítése. 

Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus játékokban, drámajátékban (pl. bábjáték). 

Memoriter: 2 gyermekvers vagy népdal, 2 gyermekjáték ismerete. 

- Népköltészet: mondókák, kiszámolók, néhány népdal, népi játékok, bolgár népmesék, 

mesefajták: Ран Босилек – „Дядо и ряпа“  

- Költők: Ран Босилек – „Родна стряха“, Дора Габе – „Залъгалки“, „Мама“, „Ръчички“, 

Леда Милев –  „Човече“, stb. 

    -  Kortárs gyerekszerzők: Петя Кокудева – „Питанки“, stb. 

 

Fogalmak 
Mese, vers, verses mese, versszak, verssor, rím, ritmus, ismétlődés. 

Javasolt 

tevékenységek 

Bábjáték, szerepjáték, párbeszédek, memorizálás, illusztrálás 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló értse meg az egyszerű bolgár nyelvi magyarázatokat, 

utasításokat és társai közléseit. Válaszoljon a környezetével, önmagával 

kapcsolatos egyszerű kérdésekre, és tegyen fel egyszerű kérdéseket. 

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és 
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köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Tudjon helyes kiejtéssel 

elmondani rövid bolgár nyelvű memoritereket. 

Ismerje az írott és nyomtatott cirill betűk többségét.  

 

2. évfolyam 

 

Témakör 

Szóbeli és írásbeli szövegértés Javasolt 

óraszám: 

50 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Egyszerű szóbeli és írásbeli szövegértés. 

- A cirill betűk megismerése, egyszerű szöveg megértése, 

válaszok kikeresése (vers, rövid mese, rövid történet). A 

kijelentő, kérdő, felkiáltó és felszólító mondat felismerése. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A hallott szöveg, utasítás, kérdés, szó, szófordulat hallás utáni megértése. 

 

Nem verbális kommunikáció megfigyelése és alkalmazása. 

A cirill betűk megismerése, az olvasáshoz szükséges képességek és részképességek 

fejlesztéséhez szükséges gyakorlatok, tevékenységek (fonémahallás, figyelem, tempó, ritmus, 

szókincs, kommunikációs képességek, nyelvi tudatosság). 

 

A leggyakoribb fordulatok és szavak megértése. A rövid, világos és egyszerű üzenetek, 

bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegének megértése tanítói segítséggel.  

Olvasott szöveg értése. Alapvető fordulatok megértése, amelyek a tanuló mindennapi életére, 

a családjára, környezetére, bolgár nemzetiségére vonatkoznak.  

Az olvasott szöveg tartalmának tömör reprodukálása, az információk visszakeresése, a szöveg 

lényegének kiemelése tanítói segítséggel.  

 

 

Fogalmak 

tempó, ritmus, szünet, hangsúly, arcjáték, tekintet, betű, hang, szerző, író, 

olvasó, szöveg, mondat, írásjel, bemutatkozás, bemutatás, köszönés, kérés, 

köszönetnyilvánítás 

Javasolt 

tevékenységek 

Szituációs játékok, szójátékok, jelenetek, egyszerű koreográfiák előadása. 

Hallásfejlesztés ének-zenével. 
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Témakör 
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

Javasolt 

óraszám: 

45 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Ismerkedés - beszédfordulatok. Hivatalos és nem hivatalos 

megszólítások. Önmaga és a család bemutatásának készsége. 

- A cirill betűk biztos használata, a megfelelő hangok helyes 

kiejtése. Szavak, egyszerű mondatok, egyszerű párbeszédek 

alkotása. 

- Az olvasható, pontos írás, a megfelelő hanghoz rendelt betű 

helyes alkalmazása, a betűk megtanulása és helyes használata. 

- Egyszerű, rövid, összefüggő nyomtatott és írott szöveg 

másolása. 

- A bolgár ábécé ismerete. A hangok helyes jelölése betűkkel. A 

cirill ábécé grafikus jeleinek megfelelő használata. Rövid szöveg 

leírása kevés hibával, tollbamondással. A szavak helyesírása 

egyes és többes számban. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A szókincs fejlesztése az olvasott szöveg alapján, szómagyarázat. 

A bolgár szavak helyes hangsúlyozása. A közlés szándékának megfelelő mondathangsúly 

kialakítása. 

Részvétel egyszerű, mindennapi kommunikációban, egyszerű kérdések megválaszolása. Saját 

élmény, gondolat, vélemény, érzések egyszerű kifejezése, megfogalmazása a 

beszédszituációnak megfelelően egyszerű mondatokban.  

Az írott kis- és nagybetűk szabályos alakítása, kapcsolása. 

Betűkapcsolatok, egyszerű bolgár szavak írása. 

Másolás írott, majd nyomtatott mintáról: szavak, szókapcsolatok, rövid mondatok írása. 

Rövid szavak írása emlékezetből. 

Önállóan alkotott rövid mondatok leírása. 

Üdvözlet, üzenet, egyszerű, rövid, összefüggő szöveg megírása ismert, hétköznapi témákban. 

Fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, 

ritmus, tempó, dallam, ütem, refrén, ábra, illusztráció, betűtípus, betűforma 

Javasolt 

tevékenységek 

Az élmények rajzos feldolgozása. Egyszerű koreográfiák előadása. 

Párbeszédek, dalok előadása. 
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Témakör 
A tanulási képesség fejlesztése 

Javasolt 

óraszám: 

6 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Az alapvető nyelvi ismeretek elsajátításához szükséges tanulási 

képességek megszerzése. A különböző tanulási technikák 

megismerése. 

- Számolási készség elsajátítása és a sorrendiség jelölése. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

 Tanulás több tevékenység és érzékszerv segítségével: ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatok 

kombinált memóriagyakorlatok, szövegtanulási technikák. A fantázia és képzelet aktiválása.  
 

Bolgár szókincs megalapozása szókártyák, hívóképek alkalmazásával. 

Illusztrált szövegekben a kép és a szöveg kiegészítő hatásának felismerése. 

Az információszerzés technikáinak kialakítása írott nyelvi források (pl. könyvek, 

gyermekújságok) megismerésével, feldolgozásával. 

 

Fogalmak 

Betűrend, szójáték, memóriakártya, verbális és nem verbális információ-

gyűjtés 

Javasolt 

tevékenységek 

Ismétlődés, kooperatív technikák alkalmazása, mondókák, kiszámolók 

memorizálása, gyerekirodalmi alkotások és élmények illusztrálása. 

 

 

 

Témakör 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

Javasolt 

óraszám: 

23 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Az életkornak megfelelő optimális olvasási tempó hangtalanul és 

fennhangon. Olvasás bolgár kiejtéssel. Kifejező olvasás. 

- A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a hangkapcsolatok 

helyes kiejtése. Szavak, mondatok, szövegek olvasásakor, 
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memoriterek elmondásakor a hanglejtés, a hangsúly helyes 

alkalmazása. 

- Az aktív szókincs megalapozása. 

- Egyszerű bolgár mondatok összekapcsolása képek, képsorok 

segítségével, adott vagy választott témából. 

- Páros és csoportos beszélgetés. 

- Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése a gyakorlati tudás 

alapján a bolgár nyelvben (pl. hang, szó, mondat; magán- és 

mássalhangzók, névszók, igék). 

- A bolgár írás jelrendszerének a megismerése, a kiejtés és az írás 

megfelelésének, illetve különbözésének a megfigyelése, néhány 

alapvető helyesírási szabály megismerése. 

- Bolgár identitástudat kialakítása, nyelvi motiváció megalapozása 

következetes bolgár nyelvhasználattal. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A bolgár nyelv helyes használatához szükséges alapszintű nyelvtani ismeretek elsajátíttatása. 

A bolgár nyelv kommunikációs eszközként történő használatának megalapozása. 

A nyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonságának megalapozása. A 

bolgár ábécé hangjainak felsorolása. 

A beszélői szándék felismerése a mondatokban. 

Ismert vagy tanult szavak hibátlan leírása. 

Egyszerű szöveg megértése, válaszok kikeresése (vers, mese, rövid történet). 

 

Ajánlott kommunikációs témakörök: 

Bemutatkozás; Köszöntés; Család; Családi ünnepek; Napirend;   

Szobaberendezés és játékok; Étkezés; Zöldség és gyümölcs;  

Emberi test; Iskola és taneszközök; Állatok és növények; Évszakok; 

Öltözködés; A számok: 1-től – 20-ig 

 

Fogalmak 

Hang, betű, ábécé, szótag, szó, mondat, írásjelek, szöveg, nyelvtudás és 

nyelvi motiváció megalapozása. 

Javasolt 

tevékenységek 

Párbeszédek, ritmusjátékok, nyelvtörők, nyelvi játékok, betűkártyás játékok 
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Témakör 
Irodalmi kultúra, az erkölcsi esztétikai érzék kialakítása 

irodalmi művek értelmezésével 

Javasolt 

óraszám: 

24 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Érdeklődés felkeltése a bolgár népköltészeti hagyomány, a 

mesék és a gyermekirodalom alkotásai iránt.  

- Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés felkeltése a 

belefeledkezés, a játékosság, a kaland, a képzelet iránti igénnyel. 

- A kulturált önkifejezés alapjainak elsajátítása. 

- Véleményalkotás egyszerű szituációban. 

- Néhány gyermekvers előadása könyv nélkül. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Bolgár népköltészeti alkotások megismertetése, a népköltészetben megjelenő értékek, 

hagyományok közvetítése. Ismerkedés bolgár irodalmi alkotásokkal. 

Az olvasmány címének, témájának, szereplőinek, főbb eseményeinek megnevezése. 

A szereplők tulajdonságainak megfigyelése és megnevezése. 

Korosztályának megfelelő mesedarab, bábjáték megtekintése. 

Rövid mesék, történetek dramatikus, bábos megjelenítése. 

Az olvasmány tartalmához kapcsolódó szerepjátékok. 

Egyszerű ítéletek alkotása a mesék, versek, rövid történetek szereplőiről. Alapvető erkölcsi, 

esztétikai fogalmak, kategóriák kialakítása (szép, csúnya, jó, rossz, igaz, hamis). 

Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus játékokban, drámajátékban (pl. bábjáték). 

Alapvető ismeretek elsajátítása bolgár nyelven az irodalmi művek elemzéséről (alap 

szakkifejezések, fogalmak). 

Memoriter: 3 gyermekvers vagy népdal. 

- Népköltészet: mondókák, kiszámolók, néhány népdal, népi játékok, bolgár népmesék, 

mesefajták: Ран Босилек – „Косе Босе“, Ангел Каралийчев – „Лъвът и лисицата“, 

„Лозарят и косето“ 

- Klasszikus bolgár szerzők meséi, elbeszélései: Валери Петров – „Пет приказки“  

- Költők: Иван Вазов -„Аз съм българче“, „Песента на синчеца“, Ран Босилек – „Родна 

стряха“, Дора Габе – „Залъгалки“, „Врабчето“, „Мама“, „Ръчички“, Леда Милев – 

„Зайченцето бяло“, „Човече“, stb. 

    -  Kortárs gyerekszerzők: Юлия Спиридонова - „Каква магия крие се в снега“, Петя 

Кокудева – „Питанки“, stb. 

 

Fogalmak 
Mese, vers, verses mese, versszak, verssor, rím, ritmus, ismétlődés. 

Javasolt 

tevékenységek 

Bábjáték, szerepjáték, párbeszédek, memorizálás, illusztrálás 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló értse meg az egyszerű bolgár nyelvi magyarázatokat, 

utasításokat és társai közléseit. Válaszoljon a környezetével, önmagával 

kapcsolatos egyszerű kérdésekre, és tegyen fel egyszerű kérdéseket. 

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és 

köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Tudjon helyes kiejtéssel 

elmondani rövid bolgár nyelvű memoritereket. 

Ismerje az írott és nyomtatott cirill betűket. Ismert és begyakorolt rövid 

szöveget pontosságra törekvően olvasson fel. 

Ismerje fel a korosztályának megfelelő történetek erkölcsi tanulságait. 

Legyen motivált a szükséges nyelvi képességek fejlesztése területén, és 

nyitott különböző tanulási technikák megismerésére. 

 

 

3–4. évfolyam 

 

A ciklus fő feladata egyszerű bolgár szövegek megértésének, értelmezésének fejlesztése; a 

bolgár nyelv adott szituációhoz igazodó helyes használatának erősítése; a beszédkészség 

fejlesztése szituációs gyakorlatokban, mindennapi helyzetekben, mindezzel a kulturált nyelvi 

magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal. Az alapvető 

bolgár nyelvű kommunikáció kialakulása lehetőséget teremt az anyaországi bolgárokkal való 

kapcsolattartásra. 

A hangos és néma olvasás gyakorlása feltételt teremt a bolgár nyelvű írott és hallott 

szövegek önálló megértéséhez, mely megalapozza az önálló szövegalkotást. Rövidebb 

szövegek, olvasmányok feldolgozása fejleszti a tanulók kritikai érzékét, és saját vélemény 

megfogalmazása mellett a másik meghallgatásával ítélőképességét is. 

A szövegfeldolgozás lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos 

tapasztalatok szerzésére, szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a bolgár nyelv és a bolgár 

kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás megszerettetésére. Az írásbeli 

szövegalkotás különböző bolgár nyelvű olvasmányok feldolgozásával tanítható meg és 

hozzájárul az árnyalt, gazdag szókincs kialakításához. 

A 3−4. évfolyamon a helyesírás fejlesztésének célja az életkornak megfelelő nyelvi, 

helyesírási készség kialakítása. 

Az alapszintű bolgár nyelvtani ismeretek megszerzésével elkezdődik a tudatos 

nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul az igényes nyelvi kifejezésre való 

törekvés, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos és kifejező 

nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben. 
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3. évfolyam 

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegértés 

Javasolt 

óraszám: 

42 óra 

Tanulási 

eredmények 

- A bolgár nyelvű szóbeli kommunikáció és a megértés 

továbbfejlesztése, a bolgár nyelvi aktív szókincs intenzív 

gyarapítása. Egyszerű szóbeli közlések megértése. 

- Egyszerű bolgár szövegek értése, információ kikeresése. 

 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A hangos és a néma olvasás gyakorlása bolgárul különböző rövidebb szövegeken a diákok 

egyéni sajátosságainak figyelembevételével. 

Egyszerű bolgár szövegek szó szerinti jelentésének megértése.. Ismerkedés a szövegértési 

technikák alapjaival tanítói segítséggel. 

Figyelem a kortárs és a felnőtt beszélgetőtársra. Rövid bolgár nyelvű hallott szöveg 

üzenetének, érzelmi tartalmának megértése. 

Életkori sajátosságoknak megfelelő, rövid bolgár köznyelvi és irodalmi szövegek 

megismerése, megértése. 

 

Fogalmak 

Tempó, ritmus, szünet, hangsúly, arcjáték, tekintet, szerző, író, olvasó, 

szöveg, mondat, társalgás. 

Javasolt 

tevékenységek 

Szituációs játékok, szójátékok, jelenetek, egyszerű koreográfiák előadása. 

 

 

 

Témakör 
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

Javasolt 

óraszám: 

52 óra 

Tanulási 

eredmények 

- A bolgár nyelv legalapvetőbb – írásra, olvasásra vonatkozó – 

ismereteinek megléte. 

- Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása.  

- A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a 

szokás szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, 

kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés. 
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Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Pontosságra törekvés szövegolvasáskor, szövegmondáskor. 

Törekvés a megfelelő hangképzésre, beszédlégzésre és hangoztatásra; a kifejező és mások 

számára érthető beszédre bolgár nyelven. 

Mondatalkotás, néhány mondat összekapcsolásával szövegalkotás. 

 

Fogalmak 

Szöveg, adat, szövegértés, táblázat, információ; hangsúly, hanglejtés, 

hangerő, beszédtempó, ritmus; elbeszélés, leírás, szógyűjtés, címadás. 

Javasolt 

tevékenységek 

Hangos és néma olvasás, szerepolvasás, képsorozat készítése. 

 

 

 

Témakör 
A tanulási képesség fejlesztése 

Javasolt 

óraszám: 

6 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- Az alapvető nyelvi készségek kialakulásához szükséges tanulási 

technikák, valamint a különböző tanulási technikák ismerete. 

- Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

- Az alapműveltség elsajátításához szükséges tanulási technikák, 

eljárások megismerése, gyakorlása. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Egyszerű tanulási módok, stratégiák. Tanulás különböző típusú szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált (koncentrációs) memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

 

Fogalmak 
Információ, tudás, tanulás, internet. 

Javasolt 

tevékenységek 

Kooperatív technikák alkalmazása, mondókák, kiszámolók memorizálása, 

gyerekirodalmi alkotások és élmények illusztrálása, nyelvtörők, nyelvi 

játékok (memória, puzzle, szóalkotás, név-város- növény-állat) 
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Témakör 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

Javasolt 

óraszám: 

24 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- A bolgár nyelv kommunikációs eszközként való alapszintű 

használata. A bolgár nyelv alkalmazásához szükséges alapszintű 

nyelvtani ismeretek megléte.  

- Az egyszerű bolgár szavak, mondatok helyesírási szabályok 

szerinti írása.  

- Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek 

alkalmazása. 

- A hallott szöveg, utasítás, kérdés, szó, szófordulat hallás utáni 

megértése. 

 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Az egyszerű bolgár mondatokban a beszélő szándékának felismerése. 

A jelen idejű igék helyes használata és ragozása beszédben és írásban. 

Magabiztos néma és hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak megfelelő 

szintjén. 

Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése a gyakorlati tudás alapján a bolgár nyelvben (pl. 

hang, szó, mondat; magán- és mássalhangzók, névszók, igék). 

Jelentések megadása a diák saját szavaival. Az aktív és a passzív szókincs folyamatos 

bővítése, szókincsgyakorlatok. 

A bolgár írás jelrendszerének megismerése, a kiejtés és az írás megfelelésének, illetve 

különbözésének megfigyelése, néhány alapvető helyesírási szabály megismerése (pl. az 

egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására.  

Ajánlott kommunikációs témakörök: 

Bemutatkozás; Köszöntés; Család; Családi ünnepek; Otthon; Idő; Napirend; Étkezés; Zöldség 

és gyümölcs; Emberi test; Iskola; Foglalkozások; Sport; Állatok és virágok; Évszakok; 

Öltözködés; A számok: 1-50 

Fogalmak 
Szófaj, főnév, cím, ige, melléknév. 

Javasolt 

tevékenységek 

Hangos- néma-hangos olvasás gyakorlása. Egyszerű koreográfiák előadása. 

Párbeszédek, dalok előadása, szituációs játékok, kártyás játékok, 

városnevek keresése térképen.  
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Témakör Irodalmi kultúra, az erkölcsi esztétikai érzék kialakítása 

irodalmi művek értelmezésével 

Javasolt 

óraszám: 

24 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- A bolgár nyelvű szöveg olvasásához szükséges alapszintű 

ismeretek megléte. Irodalmi alkotások ismerete bolgár nyelven 

(mondókák, kiszámolók, mesék, dúdolók stb.). 

- Véleményalkotás egyszerű szituációban.  

- Bolgár irodalmi alkotásokkal kapcsolatos ismeretek. 

 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művekkel. 

A versszak felismerése, egyszerű jellemzése (sorok száma, hosszúsága, szótagszáma). 

A lírai mű középpontjában álló gondolat, illetve érzelem azonosítása. 

Rövidebb epikai művek, népköltészeti alkotások, elbeszélések olvasása. 

Történetek főszereplőinek azonosítása.  

Népi játékok, dramatizált formák (pl. meserészletek) olvasása, illetve előadása. 

Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus játékkal, különféle dramatikus formák 

kipróbálása révén (pl. bábjáték, helyzetgyakorlat). 

Mesékre jellemző szókapcsolatok, ismétlődő motívumok felismerése. 

Rövidebb irodalmi szövegek (versek, mesék) önálló olvasása. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált memóriagyakorlatok.  

Részvétel csoportos játékokban, bábelőadásokban, jelenetekben. 

Érdeklődés felkeltése a bolgár népköltészeti hagyomány, a mesék és a gyermekirodalom 

alkotásai iránt. Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés felkeltése a belefeledkezés, a 

játékosság, a kaland, a képzelet stb. iránti igénnyel. 

Memoriter: 7 (2 új) gyermekvers vagy népdal, 5 (3 új) gyermekjáték ismerete. 

- Népköltészet: mondókák, kiszámolók, néhány népdal, népi játékok, bolgár népmesék, 

mesefajták: Български народни приказки – „Най-скъпоценният плод“, „Болен здрав 

носи“  

- Klasszikus bolgár szerzők meséi, elbeszélései: Емилиан Станев – „Есенно премеждие“, 

„Горски чудеса“, Валери Петров - “Есен“, „Ах, лято“. 

- Költők: Петко Славейков – „Татковина“, „Малък Пенчо“, „Баба и внуче“, Ран Босилек 

– „Родна стряха“, „Родна реч“, Кирил Христов – „Зима иде“, Елисавета Багряна – 

„Първият учебен ден“, Дора Габе - „Шаро“, „Баба“, Леда Милева: „Петьо кара камион“ 

и други. 

    - Kortárs gyerekszerzők: Юлия Спиридонова – „Бъди ми приятел“, Петя Кокудева: 

„Лупо и Тумба“, „Да се радвам ли?“, Божана Апостолова – „Малката Божана“ “, Мая 

Дългъчева – „Топлото човече“, „Пъстри приказки“. 

Fogalmak 
Közmondás, szólás, találós kérdés, elbeszélés, szereplő, ismétlés, ritmus. 
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Javasolt 

tevékenységek 

Drámajáték, bábjáték, szituációs párbeszédek, mozgásgyakorlatok, hangos 

olvasás kifejező hanglejtéssel. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló aktivizálja bolgár szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. 

Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert, rövid bolgár 

szöveget. Életkorának, nyelvi szintjének megfelelő szöveget értsen meg 

néma olvasás útján.  

Bolgár nyelvű verseket, szövegeket szöveghűen, megfelelő 

hangsúlyozással mondjon el. 

Legyen nyitott, motivált a nyelvi képességek fejlesztése területén. 

 

 

4. évfolyam 

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegértés 

Javasolt 

óraszám: 

45 óra 

Tanulási 

eredmények 

- A bolgár nyelvű szóbeli kommunikáció és a megértés 

továbbfejlesztése, a bolgár nyelvi aktív szókincs intenzív 

gyarapítása. Egyszerű szóbeli közlések megértése. 

- Az értő olvasás fejlesztése különböző szövegtípusok 

feldolgozásával. Egyszerű bolgár szövegek értése, információ 

kikeresése. 

- Különböző szövegekben tájékozódás, tartalommondás 

irányítással. 

- A szerzői álláspont azonosítása, a mondottakhoz való viszony 

értékelése, a szövegben kifejtett vélemény bírálata.  

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A hangos és a néma olvasás gyakorlása bolgárul különböző rövidebb szövegeken a diákok 

egyéni sajátosságainak figyelembevételével. 

Egyszerű bolgár szövegek szó szerinti jelentésének megértése. 

A szó szerinti jelentésen túli jelentések létezésének megtapasztalása tanítói segítséggel. A 

szövegben kifejtett információk visszakeresése. Ismerkedés a szövegértési technikák 

alapjaival tanítói segítséggel. 

Figyelem a kortárs és a felnőtt beszélgetőtársra. Rövid bolgár nyelvű hallott szöveg 

üzenetének, érzelmi tartalmának megértése. 

Egy-két mondatos vélemény megfogalmazása az olvasott szövegekben megjelenő szereplők 
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cselekedeteiről, helyzetekről, magatartásokról. 

Rövid szövegek önálló megértése néma olvasással. Az olvasás örömének megtapasztalása. 

Értelmező versmondás. 

Állandósult bolgár szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének értelmezése az 

olvasott szövegekben, összevetése magyar megfelelővel. 

Életkori sajátosságoknak megfelelő, rövid bolgár köznyelvi és irodalmi szövegek 

megismerése, megértése. 

 

Fogalmak 

Tempó, ritmus, szünet, hangsúly, arcjáték, tekintet, szerző, író, olvasó, 

szöveg, mondat, társalgás. 

Javasolt 

tevékenységek 

Szituációs játékok, szójátékok, jelenetek, egyszerű koreográfiák előadása. 

 

 

Témakör 
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

Javasolt 

óraszám: 

50 óra 

Tanulási 

eredmények 

- A bolgár nyelv legalapvetőbb – írásra, olvasásra vonatkozó – 

ismereteinek megléte. 

- A szövegalkotás műveleteinek ismerete: címválasztás, a szöveg 

tagolása bekezdésekre, párbeszédek formázása. 

- Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása.  

- A szóbeli szövegalkotási készség mrgléte, rövid szöveg, beszéd 

alkotása. 

- Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése hétköznapi 

témákban, bolgár nyelvű, egyszerű szövegek alkotásával. 

- A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a 

szokás szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, 

kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés. 

 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A helyes kiejtés, mondatintonáció alkalmazása a mindennapi kommunikációs helyzetekben 

(pl. párbeszéd, szituációs gyakorlat, kiscsoportos beszélgetés). 

Pontosságra törekvés szövegolvasáskor, szövegmondáskor. 

Néhány mondatos rövid szöveg alkotása olvasmányok tartalmáról. 

Az olvasmányokhoz kapcsolódó gondolatok kifejezése, információk kikeresése, értelmezése, 

valamint ehhez kapcsolódó élmények elmondása. 

Törekvés a megfelelő hangképzésre, beszédlégzésre és hangoztatásra; a kifejező és mások 

számára érthető beszédre bolgár nyelven. 
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Mondatalkotás, néhány mondat összekapcsolásával szövegalkotás. 

A tanult nyelvtani, helyesírási ismeretek normakövető alkalmazása rövid fogalmazásokban 

bolgár nyelven. 

Szósorok, mondatok, egyszerű szövegek írása másolással, tollbamondás után, emlékezetből 

kevés hibával. 

 

Fogalmak 

Szöveg, adat, szövegértés, táblázat, információ; hangsúly, hanglejtés, 

hangerő, beszédtempó, nyelvjárás, állandósult szókapcsolat, ritmus; 

elbeszélés, leírás, jellemzés, téma, helyszín, szereplő, cselekmény, 

párbeszéd, témaválasztás, szógyűjtés, címadás, levél, képeslap, meghívó, 

SMS. 

Javasolt 

tevékenységek 

Hangos és néma olvasás, szerepolvasás, képsorozat készítése, mesealkotás 

megadott szereplővel, témával, kezdő szöveggel. 

 

 

 

Témakör 
A tanulási képesség fejlesztése 

Javasolt 

óraszám: 

6 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- Az alapvető nyelvi készségek kialakulásához szükséges tanulási 

technikák, valamint a különböző tanulási technikák ismerete. 

- Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

- Az alapműveltség elsajátításához szükséges tanulási technikák, 

eljárások megismerése, gyakorlása. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Egyszerű tanulási módok, stratégiák. Tanulás különböző típusú szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált (koncentrációs) memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

Vázlatkészítés irányítással, tanulás, összefoglalás vázlat segítségével. 
 

Adatok, információk gyűjtésének módjai. Alapismeretek a könyvtár működéséről. A bolgár 

szótárak jellemzői (betűrend, címszó), a szótárhasználat módja. 

 

Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása (kép és szöveg kapcsolata, 

könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés, gyermeklexikonok). 

Tapasztalatszerzés ismeretek, adatok, információk gyűjtésében (könyv- és könyvtárhasználat, 

verbális és nem verbális [hangzó és képi] információk feldolgozásának gyakorlása). 
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Vázlatkészítés tanári irányítással. 

Fogalmak 
Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat, internet, szótár, folyóirat. 

Javasolt 

tevékenységek 

Kooperatív technikák alkalmazása, mondókák, kiszámolók memorizálása, 

gyerekirodalmi alkotások és élmények illusztrálása, nyelvtörők, nyelvi 

játékok (memória, puzzle, szóalkotás, név-város- növény-állat) 

 

 

Témakör 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

Javasolt 

óraszám: 

23 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- A bolgár nyelv kommunikációs eszközként való alapszintű 

használata. A bolgár nyelv alkalmazásához szükséges alapszintű 

nyelvtani ismeretek megléte.  

- Az egyszerű bolgár szavak, mondatok helyesírási szabályok 

szerinti írása.  

- Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek 

alkalmazása. 

- A hallott szöveg, utasítás, kérdés, szó, szófordulat hallás utáni 

megértése. 
- A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben, az 

információszerzésben és az információ felhasználásában, az 

önellenőrzésben. 

- A bolgár nyelvi tudatosság fokozása. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Fogalmak 

Szófaj, főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, 

földrajzi név, márkanév, cím, ige, igeragozás, melléknév, egyeztetés, 

számnév, tőszámnév, sorszámnév, személyes névmás, birtokos névmás, 

kérdő névmás. 

Javasolt 

tevékenységek 

Hangos- néma-hangos olvasás gyakorlása. Egyszerű koreográfiák előadása. 

Párbeszédek, dalok előadása, szituációs játékok, kártyás játékok, 

városnevek keresése térképen.  
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Témakör Irodalmi kultúra, az erkölcsi esztétikai érzék kialakítása 

irodalmi művek értelmezésével 

Javasolt 

óraszám: 

24 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- A bolgár nyelvű szöveg olvasásához szükséges alapszintű 

ismeretek megléte. Irodalmi alkotások ismerete bolgár nyelven 

(mondókák, kiszámolók, mesék, dúdolók stb.). 

- Véleményalkotás egyszerű szituációban. A korosztályának 

megfelelő bolgár történetek, mesék erkölcsi tanulságának 

felismerése. 

- Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismertetése, véleményalkotás 

egyszerű szituációban, vagy korosztálynak megfelelő bolgár 

szépirodalmi művek/ részletek alapján. 

- Bolgár irodalmi alkotásokkal kapcsolatos ismeretek. 

- Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a bolgár nemzeti 

kultúra hagyományainak megismerése. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művekkel. 

A versszak felismerése, egyszerű jellemzése (sorok száma, hosszúsága, szótagszáma). 

A lírai mű középpontjában álló gondolat, illetve érzelem azonosítása. 

Rövidebb epikai művek, népköltészeti alkotások, elbeszélések olvasása. 

Történetek főszereplőinek azonosítása. Törekvés a történet idejének és helyszínének 

azonosítására. Annak megállapítása, hogy ki beszéli el a történetet. A cselekmény kezdő- és 

végpontjának megállapítása. 

Népi játékok, dramatizált formák (pl. meserészletek) olvasása, illetve előadása. 

Néhány alapvető irodalmi téma, emberi alaphelyzet felismerése az olvasott művek alapján. 

A szép és a csúnya fogalmainak használata mindennapi élmények, média kapcsán folytatott 

beszélgetésekben. 

Az esztétikai nézőpont megalapozása: a szép megtapasztalása a természeti környezetben, a 

mindennapi élet tárgyaiban és különféle művészeti ágakhoz tartozó, az életkornak megfelelő 

néhány műalkotásban. 

Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus játékkal, különféle dramatikus formák 

kipróbálása révén (pl. bábjáték, helyzetgyakorlat). 

Mesékre jellemző szókapcsolatok, ismétlődő motívumok felismerése. 

Rövidebb irodalmi szövegek (versek, mesék) önálló olvasása. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált memóriagyakorlatok.  

Részvétel csoportos játékokban, bábelőadásokban, jelenetekben. 

Érdeklődés felkeltése a bolgár népköltészeti hagyomány, a mesék és a gyermekirodalom 

alkotásai iránt. Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés felkeltése a belefeledkezés, a 

játékosság, a kaland, a képzelet stb. iránti igénnyel. 

Memoriter: 10 (+3 új) gyermekvers vagy népdal, 5 gyermekjáték ismerete. 

- Népköltészet: mondókák, kiszámolók, néhány népdal, népi játékok, bolgár népmesék, 

mesefajták: Български народни приказки – „Най-скъпоценният плод“, „Болен здрав 

носи“, „Златното момиче“, Ангел Каралийчев: „Тримата братя и златната ябълка“ 
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- Klasszikus bolgár szerzők meséi, elbeszélései: Елин Пелин - „Ян Бибиян”, Емилиан 

Станев – „Есенно премеждие“, „Горски чудеса“, Йордан Радичков - „Ние, врабчетата“, 

Валери Петров - “Есен“, „Ах, лято“, „Копче за сън“. 

- Költők: Петко Славейков – „Татковина“, „Малък Пенчо“, „Баба и внуче“, Иван Вазов 

„Де е България“, Ран Босилек – „Родна стряха“, „Родна реч“, Кирил Христов – „Зима 

иде“, Елисавета Багряна – „Първият учебен ден“, „Гергьовден“, „Обичам те, Родино“, 

Дора Габе - „Шаро“, „Баба“, Леда Милева: „Петьо кара камион“ и други. 

    - Kortárs gyerekszerzők: Юлия Спиридонова – „Бъди ми приятел“, Петя Кокудева: 

„Лупо и Тумба“, „Да се радвам ли?“, Божана Апостолова – „Малката Божана“ “, Мая 

Дългъчева – „Топлото човече“, „Пъстри приказки“, Надежда Захариева „Юбилейна 

песен“, stb. 

Fogalmak 

Monda, legenda, közmondás, szólás, találós kérdés, elbeszélés, szereplő, 

ismétlés, ritmus. 

Tanulság, vélemény, konfliktus, önismeret, viselkedési norma. 

Javasolt 

tevékenységek 

Drámajáték, bábjáték, szituációs párbeszédek, mozgásgyakorlatok, hangos 

olvasás kifejező hanglejtéssel, (el)mesélés egy szereplő nevében, mesék 

folytatása hős vagy kezdés alapján. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló aktivizálja bolgár szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. 

Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez. 

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, történetalkotásba, közös 

élményekről, tevékenységekről szóló beszélgetésekbe. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert, rövid bolgár 

szöveget. Életkorának, nyelvi szintjének megfelelő szöveget értsen meg 

néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét röviden 

fogalmazza meg. 

Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola 

könyvtárát. Igazodjon el a bolgár nyelvű könyvekben, 

gyermekújságokban, szótárakban. 

Bolgár nyelvű verseket, szövegeket szöveghűen, megfelelő 

hangsúlyozással mondjon el. 

Adott vagy választott témáról 5-6 mondatos fogalmazást készítsen bolgár 

nyelven, a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

Ismerje fel a tanult szófajokat és nevezze meg azokat szövegben is. 

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, 

szükség esetén javítsa. 
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Legyen nyitott, motivált a nyelvi képességek fejlesztése területén. 

 

 

 

 

BOLGÁR NYELV ÉS IRODALOM  

(A nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) 

5-8. évfolyam 

 

Az általános iskola 5–8. évfolyamán a bolgár nyelv és irodalom tantárgy tanítása szervesen épül 

az alsó tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók bolgár nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nemzetiségi nyelv tanulása és 

a bolgár nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk jobb megismerése iránt. A nyelvvel való játékos 

és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási 

szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, 

bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön 

önismeretük és önértékelésük.  

 

 

 

 

5–6. évfolyam 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már négy év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. A tanulók számára az első négy évfolyamon a játékos, önkifejező gyakorlatok 

lehetőséget teremtettek a nyelvi tudatosság, a kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik 

megértésének igényére, a képességek fejlesztésére. E fejlesztési folyamatra épült a 

továbbiakban a bolgár irodalmi kultúra megismertetése. Az 5–6. évfolyamon folytatódó 

nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók változatlanul kedvet érezzenek a bolgár 

nyelv tanulása iránt, és örömüket leljék a bolgár nyelvvel való foglalkozásban, valamint hogy 

megmaradjon a kíváncsiságuk a bolgár nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak 

maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására. 

Az előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos 

olyan helyzetben kipróbálták magukat a tanulók, amelyekben bizonyos feladatok 

megoldásához elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Megismerkedtek különféle 
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hallott és olvasott bolgár nyelvű szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, 

hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában 

az önkifejezés eszközeként használni. A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések 

önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az 

első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális 

kompetencia. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Amellett, hogy az új 

nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is kontextusba 

ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló, vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek 

A korábbi témakörök az 5–6. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy 

a tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. A 

nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák 

gondos megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. 

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos 

elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, 

fejlesszék nyelvtudásukat.  

 

 

5. évfolyam 

 

Témakör 

Szóbeli és írásbeli szövegértés Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Párbeszédek megértetése a mindennapos kommunikációs 

helyzetekben.  

- A tájékozódási készség egy adott beszédszituációban. 

- A szavak jelentésének megértése mondatban és rövid szövegben. 

- Rövid gyermekirodalmi művek szövegének megértetése. 

- A bolgár tankönyvekben, segédletekben stb. való tájékozódás 

fejlesztése.  
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Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Gondolatok befogadása és átadása párbeszédes formában a hivatalos és nem hivatalos 

kommunikációban. 

Tájékozódási készség egy adott beszédszituációban. 

А szavak jelentésének megértése mondatban és rövid szövegben.  

Rövid szöveg témájának meghatározása. A szöveg alapgondolatának megértése. A szöveg 

bekezdésekre osztása.     

Rövid gyermekirodalmi művek szövegének megértése. 

Fogalmak 

Mese, dal, film, ritmus, ének, párbeszéd, beszélgetés, színjátszás, állandósult 

szókapcsolat. 

Javasolt 

tevékenységek 

Szituációs játékok, szójátékok, jelenetek, koreográfiák előadása, 

multimédia, kisfilmek lejátszása és megbeszélése, videóleckék nézése és a 

hozzá tartozó digitális tesztek megoldása. 

 

 

 

Témakör 
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Gondolatok befogadása és átadása párbeszédes formában a 

hivatalos és nem hivatalos kommunikációban. 

- Beszédfordulatok elsajátítása a bolgár beszédetikett köréből.  

- Rövid versek kifejező előadása (könyv nélkül).  

- Rövid történetek mesélése; cselekvések, történések 

összekapcsolása lineáris kötőszavakkal. 

- A bolgár nyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó alkalmazása. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 
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Beszédfordulatok elsajátítása a bolgár beszédetikett köréből.  

Hivatalos és nem hivatalos megszólítások gyakorlása. Kérés, köszönet, felszólítás 

kifejezésének módjai. Udvariassági fordulatok: kérem, szíveskedjék stb. Szokványos 

kifejezések bemutatkozáskor, vásárláskor, utazáskor.    

Számolási készség és a sorrendiség jelölésének fejlesztése.  

A szókincs folyamatos bővítése (számos beszédfordulat alkalmazása, összefüggő beszéd saját 

magáról és közvetlen környezetéről). 

Különböző mondatfajták használatának elsajátíttatása: kijelentő, kérdő, felkiáltó és felszólító.         

Fogalmak 

Kommunikáció, kérdés-felelet, párbeszéd, kifejezés, elbeszélés, eljátszás, 

ismétlés, érvelés, írás, fogalmazás, mondat, kulcsszó, lényeg. 

Javasolt 

tevékenységek 

 Az élmények rajzos feldolgozása, koreográfiák előadása, párbeszédek, 

dalok, versek előadása, 3D képek, animációk megtekintése, megbeszélése, 

történet alkotása véletlen szavak alapján. 

 

 

Témakör 
A tanulási képesség fejlesztése 

Javasolt 

óraszám: 

8 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Bolgár szöveg írásos és szóbeli megformálásának alapkészsége 

a bolgár beszédetikettnek megfelelően.  

- Saját szöveg szerkesztése készségének kialakulása.  

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Különböző mondatfajták használata: kijelentő, kérdő, felkiáltó és felszólító. Rövid 

párbeszédek összeállítása. Versek kifejező előadása könyv nélkül.  

Számolási készség és a sorrendiség jelölése.  

A melléknevek fokozásának megértése és használata.  

A nembeli különbségek érzékelése végződés nélküli névszóknál. 

Fogalmak 
Névszók, igeidő, összehangolás, fokozás, szótár. 
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Javasolt 

tevékenységek 

Párbeszédek, szerepjátékok, különböző olvasási technikák alkalmazása, 

videóleckék, digitális nyelvi feladatok, kártyák összepárosítása. 

 

 

Témakör 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények 

- A nyelvi egységek közötti egyszerűbb, rendszerszerű 

összefüggések felismerése, helyes használata. 

- Az alap igeidők megismerése, megértése, helyes használata. 

- Az alap névmások megismerése, helyes használata. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A nyelvi egységek közötti egyszerűbb összefüggések felismerése (pl. rendszerszerű 

összefüggések felfedezése a hangok között, a szavak között, a szavakat alkotó szóelemek 

között). 

Az igeidők gyakorlása, összehasonlítása, alkalmazása. 

A diákok írásbeli és szóbeli szövegalkotásához kötődő alapvető nyelvhelyességi tudnivalók 

megbeszélése a beszéd és a helyesírás terén egyaránt. 

A bolgár helyesírás további alapvető szabályainak a megismerése és alkalmazása.  

 

Ajánlott kommunikációs témakörök: 

Bemutatkozás több helyzetben; Család, távoli családi viszonyok; Családi ünnepek, állami 

ünnepek, képeslap írása; Otthon, házak és települések; Idő, napirend; Étkezés, étkezési helyek, 

egészséges életmód; Bevásárlás; Sport, szabadidő; Évszakok, öltözködés, divat; Számok: 200 

– 1 000 

 

Fogalmak 

mondat, írásjelek, szöveg, ige, igeidő (сегашно, бъдеще, минало 

свършено)  

Javasolt 

tevékenységek 

Nyelvi játékok, párbeszédek, betűkártyás játékok, videó leckék nézése és a 

hozzávaló digitális tesztek megoldása, szótárok megismerése, használata.  
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Témakör 
Irodalmi kultúra, az erkölcsi esztétikai érzék kialakítása 

irodalmi művek értelmezésével 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés fenntartása, a 

játékosság, a kaland, a képzelet, az önismeret, az emberismeret 

iránti igénnyel.  

- Az olvasás örömének felfedezése.  

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Változatos ritmikai, zenei formálású lírai művek közös és önálló olvasása bolgár nyelven 

Ismerkedés különböző lírai műfajokkal. 

A lírai mű témájának és hangulatának, hangnemének felismerése 

Elbeszélő művek közös és önálló olvasása, feldolgozása tanári segítséggel, csoportosan és 

egyénileg.  

A szereplők külső és belső jellemzőinek azonosítása. 

Néhány bolgár közmondás ismerete.  

Elbeszélések és elbeszélő költemények részleteinek, illetve köznapi helyzetek dramatizált 

megjelenítése. 

Rövid, néhány mondatos vélemény megfogalmazása az élmények és olvasmányok hatásáról 

A műélvezet minél gyakoribb átélése a belefeledkezés, a játék, a kaland, a képzelet, a ritmus 

és a zene révén. 

Memoriter: 12 (2 új)  gyermekvers vagy népdal, 5 gyermekjáték ismerete. 

A bolgár gyermekirodalom képviselőinek művei: 

- Népköltészet: mondókák, kiszámolók, néhány népdal, népi játékok, bolgár népmesék, 

mesefajták. Szerzők, művek: Български народни приказки и легенди, Ран Босилек – 

„Момче и вятър“, Ангел Каралийчев – „Тримата братя и златната ябълка“ 

- Klasszikus bolgár szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései. Szerzők: Валери Петров 

– „Бяла приказка“, Емилиян Станев – „През води и гори“, „Къщичка под снега“, Йордан 

Радичков -  „Шарена черга“, Константин Константинов „Старият щърк“ 

- Költők: Петко Славейков – „Есен“, Иван Вазов – „Де е България?“, Дора Габе – 

„Обич“, Елисавета Багряна -„През прозореца“, stb. 

- Kortárs gyermek szerzők: Недялко Йорданов – „Страшни смешки, смешни страшки“, 

Мая Дългъчева – „Топлото човече“, Васил Априлов – „Приключенията на Лиско“, stb. 
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Fogalmak 

Monda, legenda, közmondás, szólás, elbeszélés, szereplő, ismétlés, 

tanulság, vélemény, külső-belső jellemző, önismeret, vélemény,  

Javasolt 

tevékenységek 

Szerepjáték, párbeszédek, memorizálás, illusztrálás, rövid fogalmazás, értő 

mese- és vershallgatás, interaktív színházi előadások látogatása 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A hallott szöveg, szóbeli közlés, alapvető információk hallás utáni 

megértése. Gyakori fordulatok és szókincs ismerete mindennapi 

helyzetekben, új szövegkörnyezetben. 

Szövegek kifejező és értelmező olvasása, lényegének megértése. 

Lényeges információk kiemelése a szövegkörnyezetből. Néma vagy 

hangos, értő olvasás helyes használata. 

A tanuló képes bolgár nyelven megszólalni, egyszerű beszélgetésbe 

bekapcsolódni. Valós helyzetekben képes közvetlen információt cserélni 

társaival, felnőttekkel.  

Hangképzése, kiejtése, artikulációja jó.  

Memoritereket értelmezően, szöveghűen tolmácsol, megjelenít. 

Tömör, összefüggő szöveg írása: e-mail, sms, üdvözlő-és képeslap, 

meghívó. 

 

 

6. évfolyam 

 

Témakör 

Szóbeli és írásbeli szövegértés Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Párbeszédek megértetése a mindennapos kommunikációs 

helyzetekben. Közbeszédi közlések megértetése – hivatalos és 

nem hivatalos kommunikáció. 

- A tájékozódási készség egy adott beszédszituációban. 

- A szavak jelentésének megértése mondatban és rövid szövegben. 

- Rövid gyermekirodalmi művek szövegének megértetése. 

- A bolgár tankönyvekben, segédletekben stb. való tájékozódás 

fejlesztése.  
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- Rövid tudományos-tankönyvi szöveg megértése tanári 

segítséggel és szótár használatával. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Gondolatok befogadása és átadása párbeszédes formában a hivatalos és nem hivatalos 

kommunikációban. 

Élmények szóbeli elbeszélése. Közbeszédi közlések megértése - hivatalos és nem hivatalos 

kommunikáció 

Tájékozódási készség egy adott beszédszituációban. 

А szavak jelentésének megértése mondatban és rövid szövegben. Olyan szavak, amelyek nem 

fordíthatók le magyar nyelvre - személynevek, városok, folyók, hegyek stb. nevei; a bolgár 

pénznevek.  

Rövid szöveg témájának meghatározása. A szöveg alapgondolatának megértése. A szöveg 

bekezdésekre osztása.     

Népköltési és rövid gyermekirodalmi művek szövegének megértése. 

Tájékozódás bolgár tankönyvekben, segédletekben stb. 

Rövid tudományos tankönyvi anyag olvasása, értelmezése. Videók megtekintése, 

megbeszélése. 

Fogalmak 

Mese, dal, film, ritmus, ének, párbeszéd, beszélgetés, színjátszás, állandósult 

szókapcsolat. 

Javasolt 

tevékenységek 

Szituációs játékok, szójátékok, jelenetek, koreográfiák előadása, 

multimédia, kisfilmek lejátszása és megbeszélése, videóleckék nézése és a 

hozzá tartozó digitális tesztek megoldása. 
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Témakör 
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Gondolatok befogadása és átadása párbeszédes formában a 

hivatalos és nem hivatalos kommunikációban. 

- Beszédfordulatok elsajátítása a bolgár beszédetikett köréből. 

Saját megnyilatkozás felépítésének elsajátítása – bevezető 

mondat, rövid tárgyalás, összegzés.  

- Rövid versek kifejező előadása (könyv nélkül).  

- Rövid történetek mesélése; cselekvések, történések 

összekapcsolása lineáris kötőszavakkal. 

- A bolgár nyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó alkalmazása. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Beszédfordulatok elsajátítása a bolgár beszédetikett köréből.  

Saját megnyilatkozás felépítése - bevezető mondat, rövid tárgyalás, összegzés. Ismerkedés - 

beszédfordulatok.  

Hivatalos és nem hivatalos megszólítások gyakorlása. Kérés, köszönet, felszólítás 

kifejezésének módjai. Udvariassági fordulatok: kérem, szíveskedjék stb. Szokványos 

kifejezések bemutatkozáskor, vásárláskor, utazáskor.  

Fogalmazás saját élményről.     

Számolási készség és a sorrendiség jelölésének fejlesztése.  

A szókincs aktivizálása szinonimák, antonímák és homonimák segítségével.  

A szókincs folyamatos bővítése (számos beszédfordulat alkalmazása, összefüggő beszéd saját 

magáról és közvetlen környezetéről). 

Különböző mondatfajták használatának elsajátíttatása: kijelentő, kérdő, felkiáltó és felszólító.         

Fogalmak 

Kommunikáció, kérdés-felelet, párbeszéd, kifejezés, elbeszélés, eljátszás, 

ismétlés, érvelés, írás, fogalmazás, mondat, kulcsszó, lényeg. 

Javasolt 

tevékenységek 

 Az élmények rajzos feldolgozása, koreográfiák előadása, párbeszédek, 

dalok, versek előadása, 3D képek, animációk megtekintése, megbeszélése, 

történet alkotása véletlen szavak alapján. 
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Témakör 
A tanulási képesség fejlesztése 

Javasolt 

óraszám: 

8 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Bolgár szöveg írásos és szóbeli megformálásának készsége a 

bolgár beszédetikettnek megfelelően.  

- Saját szöveg szerkesztése készségének kialakulása.  

- Helyesírási szótár használata készségének kialakulása. A bolgár 

nyelv helyesírási normáinak megfelelő szintű ismerete.  

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Névszók helyes használata számnevek után. Hosszú számok olvasása, írása. 

Különböző mondatfajták használata: kijelentő, kérdő, felkiáltó és felszólító. Rövid 

párbeszédek összeállítása. Versek kifejező előadása könyv nélkül.  

Számolási készség és a sorrendiség jelölése.  

A szókincs aktivizálása szinonimák, antonímák és homonimák segítségével. Szinonimák 

használata. Ellentétes jelentésű szópárok felismerése. 

 A melléknevek fokozásának megértése és használata.  

A nembeli különbségek érzékelése végződés nélküli névszóknál. 

 

Fogalmak 

Névszók, igeidő, összehangolás, szinonima, antoníma, homonima, 

fokozás, norma, szótár. 

Javasolt 

tevékenységek 

Párbeszédek, szerepjátékok, különböző olvasási technikák alkalmazása, 

videóleckék, digitális nyelvi feladatok, kártyák összepárosítása. 

 

 

 

Témakör 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Hosszú számok helyesírása, olvasása.  

- A nyelvi egységek közötti egyszerűbb, rendszerszerű 

összefüggések felismerése, helyes használata. 

- Az alap igeidők megismerése, megértése, helyes használata. 

- Az alap névmások megismerése, helyes használata. 
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- Gyakorlottság a szavak jelentésviszonyainak feltérképezésében a 

korosztály szintjén (pl. az egy- és többjelentésű szavak 

felismerése, rokon értelmű szavak gyűjtése).  

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A nyelvi egységek közötti egyszerűbb összefüggések felismerése (pl. rendszerszerű 

összefüggések felfedezése a hangok között, a szavak között, a szavakat alkotó szóelemek 

között). 

Az igeidők gyakorlása, összehasonlítása, alkalmazása. 

Ismerkedés az egy- és kétnyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek használatával. 

A diákok írásbeli és szóbeli szövegalkotásához kötődő alapvető nyelvhelyességi tudnivalók 

megbeszélése a beszéd és a helyesírás terén egyaránt. 

A bolgár helyesírás további alapvető szabályainak a megismerése és alkalmazása.  

Ismerkedés helyesírási kézikönyvekkel. Javítás tanári irányítással és önállóan. 

Szavak jelentésének felismerése, gyakorlatok több jelentésű szavakkal. 

Rokon értelmű szavak keresése, összeállítása. 

 

Ajánlott kommunikációs témakörök: 

Bemutatkozás több helyzetben; Család, távoli családi viszonyok; Családi ünnepek, állami 

ünnepek, képeslap írása; Otthon, házak és települések; Cím keresése és elirányítás; Idő, 

napirend; Étkezés, étkezési helyek, egészséges életmód; Bevásárlás; Sport, szabadidő – 

meghívás szabadidős programra, elutasítás, elfogadás; Kultúra; Évszakok, öltözködés, divat; 

Számok: 200 – 1 000 

 

Fogalmak 

mondat, írásjelek, szöveg, rokon értelmű szavak, ige, igeidő (сегашно, 

бъдеще, минало свършено, минало несвършено)  

Javasolt 

tevékenységek 

Nyelvi játékok, párbeszédek, betűkártyás játékok, videó leckék nézése és a 

hozzávaló digitális tesztek megoldása, szótárok megismerése, használata.  
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Témakör 
Irodalmi kultúra, az erkölcsi esztétikai érzék kialakítása 

irodalmi művek értelmezésével 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés fenntartása, a 

játékosság, a kaland, a képzelet, az önismeret, az emberismeret. 

iránti igénnyel.  

- Az olvasás örömének felfedezése. A bolgár és a magyar 

népmesék tartalmának összehasonlítása. Az egyes népmesefajták 

sajátosságainak megismerése. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Változatos ritmikai, zenei formálású lírai művek közös és önálló olvasása bolgár nyelven 

Ismerkedés különböző lírai műfajokkal. 

A versszak és a nagyobb szerkezeti egységek viszonyának megértése. 

A lírai mű témájának és hangulatának, hangnemének felismerése 

Elbeszélő művek közös és önálló olvasása, feldolgozása tanári segítséggel, csoportosan és 

egyénileg. A megismert formák alkalmazása a mindennapi történetmondásban, a kreatív 

írásban. 

A szereplők külső és belső jellemzőinek azonosítása. 

Annak megállapítása, hogy ki beszéli el, és kinek a szemével látjuk a történetet. 

Néhány bolgár közmondás ismerete.  

Elbeszélések és elbeszélő költemények részleteinek, illetve köznapi helyzetek dramatizált 

megjelenítése. 

Rövid, néhány mondatos vélemény megfogalmazása az élmények és olvasmányok hatásáról 

A műélvezet minél gyakoribb átélése a belefeledkezés, a játék, a kaland, a képzelet, a ritmus 

és a zene révén. 

Memoriter: 15 (3 új) gyermekvers vagy népdal, 5 gyermekjáték ismerete. 

A bolgár gyermekirodalom képviselőinek művei: 

- Népköltészet: mondókák, kiszámolók, néhány népdal, népi játékok, bolgár népmesék, 

mesefajták. Szerzők, művek: Български народни приказки и легенди, Ран Босилек – 

„Момче и вятър“, Ангел Каралийчев – „Тримата братя и златната ябълка“ 

- Klasszikus bolgár szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései. Szerzők: Валери Петров 

– „Бяла приказка“, Емилиян Станев – „През води и гори“, „Къщичка под снега“, Йордан 

Радичков -  „Шарена черга“, Константин Константинов „Старият щърк“ 

- Költők: Петко Славейков – „Есен“, Иван Вазов – „Де е България?“, Дора Габе – 

„Обич“, Елисавета Багряна -„През прозореца“, stb. 

- Kortárs gyermek szerzők: Недялко Йорданов – „Страшни смешки, смешни страшки“, 
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Мая Дългъчева – „Топлото човече“, Васил Априлов – „Приключенията на Лиско“, stb. 

Fogalmak 

Monda, legenda, közmondás, szólás, elbeszélés, szereplő, ismétlés, 

tanulság, vélemény, külső-belső jellemző, önismeret, vélemény,  

Javasolt 

tevékenységek 

Szerepjáték, párbeszédek, memorizálás, illusztrálás, rövid fogalmazás, értő 

mese- és vershallgatás, interaktív színházi előadások látogatása 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A hallott szöveg, szóbeli közlés, alapvető információk hallás utáni 

megértése. Gyakori fordulatok és szókincs ismerete mindennapi 

helyzetekben, új szövegkörnyezetben. 

Szövegek kifejező és értelmező olvasása, lényegének megértése. 

Lényeges információk kiemelése a szövegkörnyezetből. Néma vagy 

hangos, értő olvasás helyes használata. 

A tanuló képes bolgár nyelven megszólalni, egyszerű beszélgetésbe 

bekapcsolódni. Valós helyzetekben képes közvetlen információt cserélni 

társaival, felnőttekkel. Véleményét, érzéseit, gondolatait érthetően 

kifejezi. Társasági beszélgetésben megérteti magát. Hangképzése, 

kiejtése, artikulációja jó. Memoritereket értelmezően, szöveghűen 

tolmácsol, megjelenít. 

Tömör, összefüggő szöveg írása: e-mail, sms, üdvözlő-és képeslap, 

meghívó. 

Ismerjen a korosztályának megfelelő magyar és bolgár népköltészeti és 

műköltészeti alkotásokat és ezekről tudjon röviden véleményt 

megfogalmazni. 

 

7-8. évfolyam  

 

A 8. évfolyam végére a tanulók bolgár nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő 

világról bolgár nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan 

éljenek. A különböző célok és tartalmak bolgár nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a 

témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy 

az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, a 

későbbi szakmai pályafutás során az eligazodásban és a boldogulásban. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 
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tantárgyi tartalmak bolgár nyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 

technológiák használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás 

lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A nyelvoktatás 

sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos 

interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív 

támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és a hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

Fontos része az iskolai nevelésnek ebben a szakaszban a tudatos környezettudatos 

életmód alakítása. A fenntarthatóság, a természet védelme egyre több helyet foglal a 

kommunikációs feladatokban. 

 
7. évfolyam 

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegértés 

Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- A leggyakoribb fordulatok és szavak megértése. A rövid, világos 

és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek 

lényegének megértése.  

- Ismert témából olvasott szöveg értése. A mindennapi kifejezések, 

alapvető fordulatok megértése, amelyek a tanuló életére, a 

családjára, környezetére, nemzetiségére vonatkoznak.  

- Rövid tudományos-tankönyvi szöveg megértése. 

- A közvetített érzelmek, vélemények megértése. A tanuló aktív és 

passzív szókincse egyre gazdagabb. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Gondolatok befogadása és átadása párbeszédes formában a hivatalos és nem hivatalos 

kommunikációban.  

Beszédfordulatok elsajátítása a bolgár beszédetikett köréből. 

Az olvasott szöveg tartalmának tömör reprodukálása, az információk visszakeresése, a szöveg 

lényegének kiemelése. 

Rövid, egyszerű szövegek, történetek olvasása, hallgatása és értelmezése. 

Tájékozódás bolgár tankönyvekben, segédletekben stb. A szavak átvitt értelmének megértése 

a bolgár nyelvben. Értelmező szótár használata.  
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Fogalmak 

Olvasás, értelmezés, előadás, eljátszás, megértés, elmesélés, téma, 

szöveg, lényeg, kulcsszó, beleélés, szókincs, mondatszerkezet, kijelentő, 

felszólító, felkiáltó mondat, film, ének, párbeszéd, színjátszás, hangsúly, 

hanglejtés, állandósult szókapcsolat, hír, reklám. 

Javasolt 

tevékenységek 

Szituációs játékok, szójátékok, jelenetek, egyszerű koreográfiák előadása, 

prezentációk készítése és előadása, projektmunkák, videóanyag lejátszása 

és értelmezése. 

 

 

Témakör 
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Részvétel egyszerű, mindennapi kommunikációban, egyszerű 

kérdések megválaszolása. Saját élmény, gondolat, vélemény, 

érzések egyszerű kifejezése, megfogalmazása a 

beszédszituációnak megfelelően egyszerű mondatokban. Kevés 

alapvető nyelvhelyességi hiba elkövetése. 

- Egyszerű nyomtatvány kitöltése, üdvözlet, üzenet, magánlevél 

megírása. Egyszerű, rövid, összefüggő szöveg megírása ismert, 

hétköznapi témákban.  

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Megérteti magát társasági beszélgetésekben.  

Valamely esemény előadásának készsége néhány mondatban.  

Saját megnyilatkozás felépítése - bevezető mondat, rövid tárgyalás, összegzés. 

Fogalmazás szóban kép alapján néhány mondatban.  

Rövid párbeszédek összeállítása. 

Rövid véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel 

(pl. nyilazás, kiemelés, központozás, internetes/SMS rövidítés, hangulatjel [smiley], rajz, ábra, 

térkép, kép). 

 

Fogalmak 

Kommunikáció, kérdés, felelet, párbeszéd, kifejezés, elbeszélés, eljátszás, 

ismétlés, érvelés, stílus, irodalmi nyelv, beszélt nyelv. 

Javasolt 

tevékenységek 

Történetalkotás megadott szereplővel vagy szavakkal, 
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formanyomtatványok kitöltés, prezentáció készítés, képleírás. 

 

 

Témakör 
A tanulási képesség fejlesztése 

Javasolt 

óraszám: 

8 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- Egy gondolat vagy probléma lényege megközelítő pontossággal 

történő kifejtése. 

- Irodalmi mű részletének dramatizálása.  

- Saját szöveg szerkesztésének készsége. Helyesírási hibák 

kijavításának készsége. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Helyes kiejtés és hangsúlyozás. 

A homonimák jelentésének megértése. Ismert szavak átvitt jelentésének megértése. 

Kifejező olvasás, versek, dalok, játékok előadása könyv nélkül.  

Szöveg írásos megformálásának készsége a bolgár beszédetikettnek megfelelően – gratuláció, 

meghívás, hirdetés, levél, rövid feljegyezés, üzenetek stb.  

Fogalmak 

Kiejtés, hangsúly, homonima, etikett, hirdetés, üzenet, logika, csoportosítás, 

előadás. 

Javasolt 

tevékenységek 

Nyelvi játékok (memória, puzzle, szóalkotás, név-város- növény-állat), 

nyelvtörők, versek és dalok előadása, rövid kérdőívek, nyomtatványok 

kitöltése, rövid levelek írása – magán és hivatalos. 

 

 

 

 

Témakör 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- Alapvető tájékozottság a mindennapi kommunikációs és irodalmi 

stílusjelenségek körében. 

- A bolgár helyesírási rendszer grammatikai meghatározottságának 

felismerése, az ismeretek bővítése. Javítás tanári irányítással és 

önállóan. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 
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A szavak jelentésére vonatkozó kreatív gyakorlatok, a szónál kisebb és nagyobb nyelvi 

egységek jelentésének, valamint a nyelvi szerkezetből, formából fakadó jelentések 

megismerése.  

Ismerkedés az egy- és kétnyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek használatával. 

 

Ajánlott kommunikációs témakörök: 

Emberi test, külső és belső szervek; Orvosnál, betegségek és gyógyítási módok; Sport, 

szabadidő; Kultúra; Állatok és növények, gondozás és védelem; Évszakok, öltözködés, divat; 

Naprendszer, földrészek, vizek; Utazás, utazási eszközök; Klíma, klímaváltozás; Szakmák; 

Számok: 1 000– 1 000 000 

 

Fogalmak 

Írás, fogalmazás, összefoglalás, mondat, kulcsszó, lényeg, stílus, írásjel, 

környezettudatos viselkedés, tudatosság. 

Javasolt 

tevékenységek 

Koreográfiák előadása, párbeszédek, dalok és versek előadása, szituációs 

játékok, vita, érvelés, prezentáció készítése, internetes interaktív játékok, 

közösségi oldalak megtekintése, megbeszélése. 

 

 

Témakör Irodalmi kultúra, az erkölcsi esztétikai érzék kialakítása 

irodalmi művek értelmezésével 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- Az olvasás, mint műélvezet megtapasztalása, az olvasás iránti 

igény felkeltése.  

- Az irodalom sajátos kifejezési formáinak felismerése, megértése 

és értelmezése. Érzékenység az irodalmi művekben megjelenő 

értékek, problémák, kérdések és kétségek felfedezésére. 

- Önálló ítéletalkotástársdalmi, morális és esztétikai kérdésekről. 

Képesség az önálló ismeretszerzésre. 

- Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező 

olvasás elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Változatos ritmikai, zenei formálású lírai művek olvasása és feldolgozása, a klasszikus és a 

kortárs bolgár irodalom köréből a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítása, 

funkciójuk, hangulati hatásuk felismerése a tanult művekben. 

Néhány fontosabb költői kép és alakzat felismerése, szerepük, hangulati hatásuk 

megfigyelése. 
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Lírai és prózai műfajok megismerése és azonosítása. 

A kompozíciós egység és a versszakok viszonyának felismerése. 

Elbeszélő művek önálló olvasása. Kreatív történet elbeszélési és történet átírási gyakorlatok. 

A jellemzés főbb eszközeinek azonosítása. 

A tetőpontok, fordulópontok és kitérők érzékelése. Az elbeszélői nézőpont és a beszédhelyzet 

érzékelése. 

Az epikai és a drámai történetmegjelenítés közötti hasonlóságok és eltérések azonosítása. 

Dramatizált formák, dialógusok, drámai művek közös és önálló olvasása, feldolgozása. 

Szituációk és instrukciók értelmezése és megjelenítése.  

Az új szóbeliség, az elektronikus kommunikáció és tömegkommunikáció néhány új 

formájának megfigyelése. 

A tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáinak elsajátítása, az eltérő ízlésítéletek 

különbözőségének megértése és elfogadása. 

Az igazság és a nézőpont, a személyes és a közösségi igazság konfliktusának megértése 

különféle szövegekben. 

Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés fenntartása a belefeledkezés, a játékosság, a 

kaland, a képzelet, az önismeret, az emberismeret. iránti igénnyel. Az olvasás örömének 

felfedezése. 

A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. 

Rövid, néhány mondatos vélemény megfogalmazása az élmények és olvasmányok hatásáról 

A nem saját álláspont megjelenítésének, átélésének képessége, az empátia fontosságának 

átélése a közösség életében. 

Memoriter: 17 (2 új) gyermekvers vagy népdal, 5 gyermekjáték ismerete 

- Népköltészet: néhány népdal, népi játékok, bolgár népmesék, mesefajták; Szerzők, 

művek: Български народни приказки, Светослав Минков – „Приказка за завистта“, 

„Сапунените мехури“, stb. 

- Klasszikus bolgár szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései. Szerzők: Елин Пелин – 

„Правда и кривда“, “Сливи за смет“, Емилиян Станев – „Когато скрежът се топи“, 

„Чернишка“,, Константин Константинов – „Разговор“, „Златната къщичка“, stb. 

- Költők: Петко Славейков - „Басня (Орел, рак и щука)“, Иван Вазов – „Родната реч“, 

„Отечество любезно“, Елисавета Багряна – „Първи сняг“, stb. 

- Kortárs szerzők: Петя Дубарова – „Лято“, „Зимна ваканция“. 

- Kortárs dráma: Боян Папазов – „Главанци“, Яна Добрева – „Пясъчен пъзел“, Недялко 

Йорданов – „И в дъжд и във вятър, пак на театър“, stb. 

 

Fogalmak 
Testbeszéd, kifejező olvasás, szemlélet, álláspont, ítélkezés, konfliktus, 

konfliktuskezelés, képzelet, önismeret, nézőpont, stílus, dráma, állatmese. 

Javasolt 

tevékenységek 

Drámajáték, szituációs párbeszédek, mozgás gyakorlatok, hangos olvasás 

kifejező hanglejtéssel, elmesélés egy szereplő nevében, mesék folytatása 

hős vagy kezdés alapján, viták gyakorlása. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az 

számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, 

véleményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs 

helyzethez alkalmazkodik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz 

közelítően beszélni bolgár nyelven. Az átadott információ lényegét 

megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az 

általános vagy részinformációkat. 

 

8. évfolyam 

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegértés 

Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- A leggyakoribb fordulatok és szavak megértése. A rövid, világos 

és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek 

lényegének megértése.  

- Ismert témából olvasott szöveg értése. A mindennapi kifejezések, 

alapvető fordulatok megértése, amelyek a tanuló életére, a 

családjára, környezetére, nemzetiségére vonatkoznak.  

- Rövid tudományos-tankönyvi szöveg megértése. 

- A közvetített érzelmek, vélemények megértése. A tanuló aktív és 

passzív szókincse egyre gazdagabb. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Gondolatok befogadása és átadása párbeszédes formában a hivatalos és nem hivatalos 

kommunikációban.  

Beszédfordulatok elsajátítása a bolgár beszédetikett köréből. 

A legfontosabb információk megértésének gyakorlása - olyan rádió- és tévéműsorokban, 

amelyek aktuális eseményekről, illetve a mindennapi élethez, családhoz, környezetéhez, 

nemzetiségéhez, az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak. 

Az olvasott szöveg tartalmának tömör reprodukálása, az információk visszakeresése, a szöveg 

lényegének kiemelése. 
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Rövid, egyszerű szövegek, történetek olvasása, hallgatása és értelmezése. 

Tájékozódás bolgár tankönyvekben, segédletekben stb. A szavak átvitt értelmének megértése 

a bolgár nyelvben. Értelmező szótár használata.  

 

Fogalmak 

Olvasás, értelmezés, előadás, eljátszás, megértés, elmesélés, téma, 

szöveg, lényeg, kulcsszó, beleélés, szókincs, mondatszerkezet, kijelentő, 

felszólító, felkiáltó mondat, film, ének, párbeszéd, színjátszás, hangsúly, 

hanglejtés, állandósult szókapcsolat, hír, reklám. 

Javasolt 

tevékenységek 

Szituációs játékok, szójátékok, jelenetek, egyszerű koreográfiák előadása, 

prezentációk készítése és előadása, projektmunkák, videóanyag lejátszása 

és értelmezése. 

 

 

 

Témakör 
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Részvétel egyszerű, mindennapi kommunikációban, egyszerű 

kérdések megválaszolása. Saját élmény, gondolat, vélemény, 

érzések egyszerű kifejezése, megfogalmazása a 

beszédszituációnak megfelelően egyszerű mondatokban. Kevés 

alapvető nyelvhelyességi hiba elkövetése. 

- Egyszerű nyomtatvány kitöltése, üdvözlet, üzenet, magánlevél 

megírása. Egyszerű, rövid, összefüggő szöveg megírása ismert, 

hétköznapi témákban.  

- Szövegalkotás élményekről és eseményekről. Személyes 

vélemény és álláspont kifejtése a jelenkor problémáival 

kapcsolatban.  

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Megérteti magát társasági beszélgetésekben.  

Valamely esemény előadásának készsége néhány mondatban.  

Saját megnyilatkozás felépítése - bevezető mondat, rövid tárgyalás, összegzés. 

Fogalmazás szóban kép alapján néhány mondatban.  

Rövid párbeszédek összeállítása. 

Szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás). 

Érzések, gondolatok és reakciók leírása; vélemény írása indoklással.  
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Rövid véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel 

(pl. nyilazás, kiemelés, központozás, internetes/SMS rövidítés, hangulatjel [smiley], rajz, ábra, 

térkép, kép). 

 

Fogalmak 

Kommunikáció, kérdés, felelet, párbeszéd, kifejezés, elbeszélés, eljátszás, 

ismétlés, érvelés, stílus, irodalmi nyelv, beszélt nyelv. 

Javasolt 

tevékenységek 

Történetalkotás megadott szereplővel vagy szavakkal, 

formanyomtatványok kitöltés, prezentáció készítés, képleírás, rövid 

kérelem vagy panasz írása. 

 

 

 

Témakör 
A tanulási képesség fejlesztése 

Javasolt 

óraszám: 

8 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- Dolgok, jelenségek, történések, irodalmi művek témai közötti 

hasonlítások és különbségek megállapítása, kritériumok logikus 

csoportosítása.  

- Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő 

témakörökben. 

- Egy gondolat vagy probléma lényege megközelítő pontossággal 

történő kifejtése. 

- Irodalmi mű részletének dramatizálása.  

- Saját szöveg szerkesztésének készsége. Helyesírási hibák 

kijavításának készsége. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Helyes kiejtés és hangsúlyozás. 

A homonimák jelentésének megértése. Ismert szavak átvitt jelentésének megértése. 

Kifejező olvasás, versek, dalok, játékok előadása könyv nélkül.  

Szöveg írásos megformálásának készsége a bolgár beszédetikettnek megfelelően – gratuláció, 

meghívás, hirdetés, levél, rövid feljegyezés, üzenetek stb.  
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Vessző az összetett mondatban a viszonyító névmások és határozószók előtt.  

Fogalmak 

Kiejtés, hangsúly, homonima, etikett, hirdetés, üzenet, logika, csoportosítás, 

előadás. 

Javasolt 

tevékenységek 

Nyelvi játékok (memória, puzzle, szóalkotás, név-város- növény-állat), 

nyelvtörők, versek és dalok előadása, rövid kérdőívek, nyomtatványok 

kitöltése, rövid levelek írása – magán és hivatalos. 

 

 

 

Témakör 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- Alapvető tájékozottság a mindennapi kommunikációs és irodalmi 

stílusjelenségek körében. 

- A bolgár helyesírási rendszer grammatikai meghatározottságának 

felismerése, az ismeretek bővítése. Gyakorlottság a helyesírási 

kézikönyvek használatában. Javítás tanári irányítással és 

önállóan. 

- A nyelvi kultúra birtoklása, ami megalapozza a tanulók sikeres 

szocializációját, hozzájárul megfelelő önértékelésük 

kialakulásához, biztosítja az igényes önkifejezés lehetőségét. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A bolgár nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani összefüggéseinek megfigyelése (pl. az 

azonos szófajba tartozó szavak jellemzői, ezek összefüggése a szavak mondatbeli 

viselkedésével; azonos jelentésviszonyokat kifejező, de eltérő szerkezetű mondatok 

megfigyelése; szerkezetek átalakítása). A nyelvi egységek szövegbeli (kommunikációbeli) 

szerepének megfigyelése. 

A szavak jelentésére vonatkozó kreatív gyakorlatok, a szónál kisebb és nagyobb nyelvi 

egységek jelentésének, valamint a nyelvi szerkezetből, formából fakadó jelentések 

megismerése.  

Ismerkedés az egy- és kétnyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek használatával. 

 

Ajánlott kommunikációs témakörök: 

Emberi test, külső és belső szervek; Orvosnál, betegségek és gyógyítási módok; Sport, 

szabadidő – meghívás szabadidős programra, elutasítás, elfogadás; Kultúra; Állatok és 
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növények, gondozás és védelem; Évszakok, öltözködés, divat; Földrészek, vizek; Utazás, 

utazási eszközök; Klíma, klímaváltozás; Ökológia, fenntarthatóság; Szakmák, magyarországi 

bolgárok hagyományos foglalkozásai; Számok: 1 000– 1 000 000 

 

Fogalmak 

Írás, fogalmazás, összefoglalás, mondat, kulcsszó, lényeg, stílus, írásjel, 

környezettudatos viselkedés, tudatosság, fenntarthatóság. 

Javasolt 

tevékenységek 

Koreográfiák előadása, párbeszédek, dalok és versek előadása, szituációs 

játékok, vita, érvelés, prezentáció készítése, internetes interaktív játékok, 

közösségi oldalak megtekintése, megbeszélése. 

 

 

Témakör Irodalmi kultúra, az erkölcsi esztétikai érzék kialakítása 

irodalmi művek értelmezésével 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- Az olvasás, mint műélvezet megtapasztalása, az olvasás iránti 

igény felkeltése.  

- Az irodalom sajátos kifejezési formáinak felismerése, megértése 

és értelmezése. Érzékenység az irodalmi művekben megjelenő 

értékek, problémák, kérdések és kétségek felfedezésére. 

- Önálló gondolkodás, az önkifejezés kulturáltsága, a kulturális és 

történeti másság felismerése, megértése és erre épülő tisztelete. 

-  A saját kultúra sokrétű ismeretén nyugvó képesség a 

különbözőség felismerésére és megértésére; annak tudatosítására, 

hogy a másság elfogadása elsősorban ismereteken alapul.  

- Önálló ítéletalkotás társadalmi, történeti, morális és esztétikai 

kérdésekről. Képesség a konfliktuskezelésére és az önálló 

ismeretszerzésre. 

- Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező 

olvasás elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést. 
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Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Változatos ritmikai, zenei formálású lírai művek olvasása és feldolgozása, a klasszikus és a 

kortárs bolgár irodalom köréből a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítása, 

funkciójuk, hangulati hatásuk felismerése a tanult művekben. 

Néhány fontosabb költői kép és alakzat felismerése, szerepük, hangulati hatásuk 

megfigyelése. 

Lírai és prózai műfajok megismerése és azonosítása. 

A kompozíciós egység és a versszakok viszonyának felismerése. 

A lírai mű beszédhelyzete, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusának 

megismerése. 

Elbeszélő művek önálló olvasása. Kreatív történet elbeszélési és történet átírási gyakorlatok. 

A jellemzés főbb eszközeinek azonosítása. 

A tetőpontok, fordulópontok és kitérők érzékelése. Az elbeszélői nézőpont és a beszédhelyzet 

érzékelése. 

Az epikai és a drámai történetmegjelenítés közötti hasonlóságok és eltérések azonosítása. 

Dramatizált formák, dialógusok, drámai művek közös és önálló olvasása, feldolgozása. 

Szituációk és instrukciók értelmezése és megjelenítése.  

Az új szóbeliség, az elektronikus kommunikáció és tömegkommunikáció néhány új 

formájának megfigyelése. 

A tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáinak elsajátítása, az eltérő ízlésítéletek 

különbözőségének megértése és elfogadása. 

Az igazság és a nézőpont, a személyes és a közösségi igazság konfliktusának megértése 

különféle szövegekben. 

Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában a mindennapok, művek és 

olvasmányok kiváltotta élményekről. Mások véleményének meghallgatása, megértése. 

Különféle konfliktuskezelési eljárások megfigyelése és reflexiója különböző műalkotások és 

mindennapi szövegműfajok kapcsán. 

Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés fenntartása a belefeledkezés, a játékosság, a 

kaland, a képzelet, az önismeret, az emberismeret. iránti igénnyel. Az olvasás örömének 

felfedezése. 

A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. 

Rövid, néhány mondatos vélemény megfogalmazása az élmények és olvasmányok hatásáról 

A jó és a rossz, az igazság és az igazságosság: az ítélkezés, mint cselekedet felismerése 

mindennapi szövegekben és különféle műalkotásokban. 

A nem saját álláspont megjelenítésének, átélésének képessége, az empátia fontosságának 

átélése a közösség életében. 

Memoriter: 20 (3 új) gyermekvers vagy népdal, 5 gyermekjáték ismerete 

- Népköltészet: néhány népdal, népi játékok, bolgár népmesék, mesefajták; Szerzők, 

művek: Български народни приказки, Светослав Минков – „Приказка за завистта“, 

„Сапунените мехури“, stb. 
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- Klasszikus bolgár szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései. Szerzők: Елин Пелин – 

„Правда и кривда“, “Сливи за смет“, Емилиян Станев – „Когато скрежът се топи“, 

„Чернишка“,, Константин Константинов – „Разговор“, „Златната къщичка“, stb. 

- Költők: Петко Славейков - „Басня (Орел, рак и щука)“, Иван Вазов – „Родната реч“, 

„Отечество любезно“, Елисавета Багряна – „Първи сняг“, stb. 

- Kortárs szerzők: Петя Дубарова – „Лято“, „Зимна ваканция“. 

- Kortárs dráma: Боян Папазов – „Главанци“, Яна Добрева – „Пясъчен пъзел“, Недялко 

Йорданов – „И в дъжд и във вятър, пак на театър“, stb. 

 

Fogalmak 
Testbeszéd, kifejező olvasás, szemlélet, álláspont, ítélkezés, konfliktus, 

konfliktuskezelés, képzelet, önismeret, nézőpont, stílus, dráma, állatmese. 

Javasolt 

tevékenységek 

Drámajáték, szituációs párbeszédek, mozgás gyakorlatok, hangos olvasás 

kifejező hanglejtéssel, elmesélés egy szereplő nevében, mesék folytatása 

hős vagy kezdés alapján, viták gyakorlása. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az 

számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, 

véleményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs 

helyzethez alkalmazkodik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz 

közelítően beszélni bolgár nyelven. Az átadott információ lényegét 

megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az 

általános vagy részinformációkat. 

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már 

kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 
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BOLGÁR NYELV ÉS IRODALOM  

(A nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) 

9-12. évfolyam 

 

A gimnáziumban a bolgár nyelv és irodalom tantárgy tematikája szervesen épül a felső 

tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók bolgár nyelvi kompetenciájának 

továbbfejlesztése. A nemzetiségi nyelvoktatás másik célja, hogy a tanulók megismerhessék a 

bolgár irodalom legfontosabb korszakait, szereplőit és műveit, olyan keretek között, hogy 

fennmaradjon a tanuló érdeklődése a bolgár nyelv tanulása és a bolgár nyelvet beszélő emberek 

és kultúrájuk jobb megismerése iránt. 

A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, valamint a kezdeti sikerek után a 

tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekkel 

kialakíthatják helyesen megformált, értelmes mondanivalójukat. Tisztában kell lenniük 

mondanivalójuk szerveződésének és szerkesztésének elveivel, az egész nyelvi érintkezést 

meghatározó szabályokkal, amelyeket a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok és 

nemzetiségi sajátosságok alakítanak. A nyelv elsajátítása során a tanulónak meg kell ismernie 

a bolgár irodalmat és kultúrát, népszokásokat és hagyományokat, amelyek segítik őt 

nemzetiségi identitásának kialakításában. A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a 

nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek 

bekapcsolása a tanulási folyamatba. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, 

valamint azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan 

alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos 

pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

 

 

9-10. évfolyam 

 

A tanulók a gimnáziumi képzés előtt nyolc éven keresztül tanulják a bolgár nyelvet. A kezdeti 

nyelvtanulást felváltja a határozott és irányított nyelvoktatás. A tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelően, egyre több témakörben tudják magukat helyesen kifejezni a nemzetiségi nyelven. 

A 10. évfolyam végére a tanulók bolgár nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő 

világról anyanyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. 

Cél az általános iskolai nyolc év során kialakított nyelvi kompetenciák 

továbbfejlesztése; a tanulónak szóban és írásban egyaránt helyesen kell kifejeznie magát. 
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Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is 

segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

A nyelvtanítással egyidejűleg a tanulók megismerkednek a bolgár irodalom 

legfontosabb és legkiemelkedőbb irodalmi korszakaival. Az irodalmi korszakoláson túl 

tanulnak a legfontosabb irodalmi személyiségekről és legkiemelkedőbb műveikről. 

A bolgár nyelv tanulásának célja a megfelelő kommunikatív kompetencia kialakításán 

túl a nyelvvel kapcsolatos pozitív attitűd megteremtése. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak 

figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi 

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a 

tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot 

szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

9. évfolyam 

 

Témakör 

Szóbeli és írásbeli szövegértés Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Tanult témákból olvasott szöveg értése.  

- Az olvasott szöveg tartalmának tömör reprodukálása, az 

információk visszakeresése, a szöveg lényegének kiemelése.  

- A közvetített érzelmek, vélemények megértése.  

- A tanuló aktív és passzív szókincsének gazdagítása. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A bolgár és magyar folklórban közös mesék megértése; közmondások és szólások. 

A jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek lényegének és a bennük lévő információk, 

érvelések megértése. 

Szépirodalmi szövegek megértése és értelmezése. A lényeg kiemelése. Összegzés. 

Tankönyvi szöveg fordítása szótárral tanult tantárgyból.  
Tudományos és szépirodalmi szöveg fordítása szótárral. 

Fogalmak 
Mese, dal, film, ritmus, ének, párbeszéd, beszélgetés, szövegértés, 
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színjátszás, hangsúly, hanglejtés, állandósult szókapcsolat. 

Javasolt 

tevékenységek 

Szituációs játékok, szójátékok, jelenetek, koreográfiák előadása, 

multimédia, kis filmek lejátszása és megbeszélése, videó leckék nézése és a 

hozzávaló digitális tesztek megoldása. 

 

 

 

Témakör 
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Egyszerű nyomtatvány kitöltése, üdvözlet, üzenet, magán- és 

hivatalos levél, önéletrajz megírása.  

- Egyszerű, rövid, összefüggő szöveg megírása ismert, hétköznapi 

témákban.  

- Szöveg alkotása különböző közlésfajták alkalmazásával: 

élmények, események, jellemzés, párbeszéd.  

- Személyes vélemény és álláspont kifejtése a jelenkor 

problémáival kapcsolatban.  

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Beszédfordulatok elsajátítása a bolgár beszédetikett köréből.  

Szépirodalmi szövegek megértése és értelmezése. A lényeg kiemelése. Összegzés.  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. Életrajz, lényegre koncentráló leírás, 

elbeszélés készítése. Riport, cikk, esszé írása.  

Fogalmak 

Kommunikáció, kérdés, felelet, párbeszéd, kifejezés, elbeszélés, eljátszás, 

ismétlés, írás, fogalmazás, összefoglalás; mondat, kulcsszó, lényeg, stílus. 

Javasolt 

tevékenységek 

Párbeszédek, dalok, versek előadása, 3D képek, animációk, rövid videók 

megtekintése, megbeszélése, történet alkotása véletlen sorrendben lévő 

szavak és megadott téma alapján; hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív kitöltése, üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek írása. 
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Témakör 
A tanulási képesség fejlesztése 

Javasolt 

óraszám: 

8 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Pontos, világos fogalmazás a jelenkor problémaival és az 

érdeklődési körrel kapcsolatban. 

- Beszámolás élményekről, véleménykifejtés, tudjon érvelni 

valamilyen álláspont mellett és ellen. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

 

Szépirodalmi szövegek megértése és értelmezése. A lényeg kiemelése. Összegzés. 

Írásjelek helyes használata az összetett mondatban. Helyes intonáció és az egyenes beszéd 

rögzítése írott szövegben különböző módokon. 

Fogalmak 
Összehangolás, norma, szótár, lényeg, kiemelés, összegzés. 

Javasolt 

tevékenységek 

Párbeszédek, szerepjátékok, különböző olvasási technikák alkalmazása, 

videó leckék, digitális nyelvi feladatok, projektmunka, csapatmunka. 

 

 

 

Témakör 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Gyakori fordulatok és szókincs ismerete mindennapi 

helyzetekben, új szövegkörnyezetben. 

- A bolgár nyelvtani ismeretek önálló alkalmazása a nyelvi-

nyelvhasználati jelenségek megközelítésében. 

- Tanuló beszéde érthető jól artikulált, összefüggő. 

- Beszélgetés során véleményét, érzéseit, gondolatait érthetően 

kifejti, indokolja. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Nyelvhelyességi problémák önálló megoldása bolgárul (szóban és írásban egyaránt). 
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Az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek összevetése, az egyes jelenségek egyre pontosabb 

megnevezése. 

Az igeidő-rendszer gyakorlása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

Ajánlott kommunikációs témakörök: 

Családi élet és viszonyok; Városi életmód és falusi életmód; Egészséges életmód; 

Foglalkozások, pályaválasztás; Sport, szabadidő; Állat- és növényvilág, védett állatok és 

növények; Öltözködés – hagyomány és divat; Utazás, utazási eszközök; Klíma, klímaváltozás; 

Ökológia, fenntarthatóság; Intézmények, bolgár nemzetiség intézményei és közösségei. 

Fogalmak 

Szöveg, írásjelek, ige, igeidő (сегашно, бъдеще, минало свършено, 

минало несвършено, минало неопределено), beszámoló, irányított 

fogalmazás, esszé. 

Javasolt 

tevékenységek 

Nyelvtani tesztek kitöltése, egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, 

esszék, mesék írása, szöveg átírása meghatározott igeidőbe. 

Témakör 
Irodalmi kultúra, az erkölcsi esztétikai érzék kialakítása 

irodalmi művek értelmezésével 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Önálló gondolkodás, az önkifejezés kulturáltsága, a kulturális és 

történeti másság felismerése, megértése és erre épülő tisztelete. 

- Irodalmi műfajok fontosabb jellemzőinek ismerete bolgár 

nyelven (terminológiai ismeretek, fogalmak). 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, 

esztétikai élmények forrása. 

Lírai és prózai műfajok megismerése, jellegzetességeik, tartalmi és formai sajátosságaik 

megértése. 

Különböző típusú, terjedelmű és műfajú - klasszikus és kortárs bolgár epikai művek elemzése 

és értelmezése. 

Költői képek és alakzatok, szókincsbeli és mondattani jellegzetességek azonosítása, megértése. 

A nézőpontok és a nézőpontváltások funkciójának értelmezése  
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Dramatizált formák, dialógusok, drámai művek önálló olvasása, feldolgozása. Szituációk és 

instrukciók értelmezése és megjelenítése. 

Az alapérzés árnyalásának, általánosításának a megfigyelése személyes tapasztalatok alapján, 

más tanult irodalmi művek bevonásával, valamint a megismert irodalmi elemzési technikák 

bevonásával. 

Igény a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok hátterének megértésére. 

Az életkorfüggő szemlélet megfigyelése irodalmi és mindennapi szövegműfajok kapcsán. 

A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése és tudatosítása. A kultúrák közötti átjárás 

korlátainak felismerése, más kultúrák megismerésének igénye. 

Memoriter: 27 (2 új) gyermekvers vagy népdal ismerete. 

- Epika: 1) klasszikus próza: Иван Вазов – „Епопея на забравените“, „Отечество 

любезно“, Алеко Константинов – „Бай Ганьо“,  

                   2) 20. sz.: Елин Пелин – „Ветрената мелница“, „Задушница“, „Чорба от 

греховете на отец Никодим“ „Косачи“; Йордан Йовков – „По жицата“, „Серафим“, 

„Песента на колелетата“. 

                   3) kortárs szépprózai alkotás: Георги Господинов – „Невидимите кризи“, 

Захари Карабашлиев „Кратка история на самолета“, stb. 

                   4) magyarországi bolgár irodalom: Кристина Хаджипеткова – „Поли“. 

- Líra: 1) klasszikus líra: Христо Ботев – „Хаджи Димитър“, „На прощаване“, Пейо 

Яворов – „Две хубави очи“, „Стон“, Димчо Девелянов – „Помниш ли, помниш ли...“, „Да 

се завърнеш…“ 

            2) 20. sz. közepéig: Гео Милев – „Септември“, Атанас Далчев – „Стаята“, 

„Къщата“, „Книгите“, Елисавета Багряна – „Потомка“, „Кукувица“, Никола Вапцаров – 

„Вяра“, „Прощално“, „Борбата е безмилостно жестока…“. 

             3) Kortárs költészet: 

- Dráma: 1) klasszikus: Пейо Яворов – „В полите на Витоша“. 

                2) 20. századi bolgár dráma:, Станислав Стратиев – „От другата страна“, Румен 

Шомов – „Гълъбът“ 

- Értekező prózai alkotás, esszé részletei: Алеко Константинов - „Разни хора, разни 

идеали“ Георги Господинов – „Закъснелият дар“. Йордан Радичков – „Хора и свраки“, 

stb. 

- A magyarországi bolgár folyóiratok ismerete: pl. Haemus. 
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Fogalmak 

Monda, legenda, közmondás, szólás, elbeszélés, szereplő, ismétlés, 

tanulság, vélemény, külső-belső jellemző, önismeret, vélemény, dráma, 

esszé, regény. 

Javasolt 

tevékenységek 

Rövid fogalmazás, értő elbeszélés- és vershallgatás, interaktív színházi 

előadások látogatása, vita, véleménynyilvánítás, videó és audio 

feldolgozások megtekintése, megbeszélése. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az 

számára ismerős, rendszeresen előforduló témákról folyik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz 

közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi 

pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az 

általános vagy részinformációkat. 

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban 

már kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

 

 

10. évfolyam 

 

Témakör 

Szóbeli és írásbeli szövegértés Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Tanult témákból olvasott szöveg értése.  

- Az olvasott szöveg tartalmának tömör reprodukálása, az 

információk visszakeresése, a szöveg lényegének kiemelése.  

- A közvetített érzelmek, vélemények megértése.  

- A tanuló aktív és passzív szókincsének gazdagítása. 
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Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A bolgár és magyar folklórban közös mesék megértése; közmondások és szólások. 

A jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek lényegének és a bennük lévő információk, 

érvelések megértése. 

Szépirodalmi szövegek megértése és értelmezése. A lényeg kiemelése. Összegzés. 

Tankönyvi szöveg fordítása szótárral tanult tantárgyból.  
Tudományos és szépirodalmi szöveg fordítása szótárral. 

Fogalmak 

Mese, dal, film, ritmus, ének, párbeszéd, beszélgetés, szövegértés, 

színjátszás, hangsúly, hanglejtés, állandósult szókapcsolat. 

Javasolt 

tevékenységek 

Szituációs játékok, szójátékok, jelenetek, koreográfiák előadása, 

multimédia, kis filmek lejátszása és megbeszélése, videó leckék nézése és a 

hozzávaló digitális tesztek megoldása. 

 

 

Témakör 
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Egyszerű nyomtatvány kitöltése, üdvözlet, üzenet, magán- és 

hivatalos levél, önéletrajz megírása.  

- Egyszerű, rövid, összefüggő szöveg megírása ismert, hétköznapi 

témákban.  

- Szöveg alkotása különböző közlésfajták alkalmazásával: 

élmények, események, jellemzés, párbeszéd.  

- Személyes vélemény és álláspont kifejtése a jelenkor 

problémáival kapcsolatban.  

- A tanuló nem vét alapvető nyelvhelyességi hibákat. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Beszédfordulatok elsajátítása a bolgár beszédetikett köréből.  

Szépirodalmi szövegek megértése és értelmezése. A lényeg kiemelése. Összegzés.  

Tankönyvi szöveg fordítása szótárral tanult tantárgyból. Rövid tudományos és szépirodalmi 

szöveg fordítása szótár segítségével. 

Beszámolás élményekről, véleménykifejtés, érvelés valamilyen álláspont mellett és ellen. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
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Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. Életrajz, lényegre koncentráló leírás, 

elbeszélés készítése. Riport, cikk, esszé írása. Rövid olvasott vagy hallott szöveg 

átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

 

Fogalmak 

Kommunikáció, kérdés, felelet, párbeszéd, kifejezés, elbeszélés, eljátszás, 

ismétlés, érvelés, írás, fogalmazás, összefoglalás; mondat, kulcsszó, 

lényeg, stílus. 

Javasolt 

tevékenységek 

Párbeszédek, dalok, versek előadása, 3D képek, animációk, rövid videók 

megtekintése, megbeszélése, történet alkotása véletlen sorrendben lévő 

szavak és megadott téma alapján; hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív kitöltése, üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek írása, egyszerű 

ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás) írása. 

 

 

Témakör 
A tanulási képesség fejlesztése 

Javasolt 

óraszám: 

8 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Pontos, világos fogalmazás a jelenkor problémaival és az 

érdeklődési körrel kapcsolatban. 

- Beszámolás élményekről, véleménykifejtés, tudjon érvelni 

valamilyen álláspont mellett és ellen. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

 

Szépirodalmi szövegek megértése és értelmezése. A lényeg kiemelése. Összegzés. 

Rövid tankönyvi szöveg fordítása szótárral tanult tantárgyból. Rövid tudományos és 

szépirodalmi szöveg fordítása szótár segítségével. 

Írásjelek helyes használata az összetett mondatban. Helyes intonáció és az egyenes beszéd 

rögzítése írott szövegben különböző módokon. Fordítás szótár segítségével 
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Fogalmak 
Összehangolás, norma, szótár, lényeg, kiemelés, összegzés. 

Javasolt 

tevékenységek 

Párbeszédek, szerepjátékok, különböző olvasási technikák alkalmazása, 

videó leckék, digitális nyelvi feladatok, projektmunka, csapatmunka. 

 

 

Témakör 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Gyakori fordulatok és szókincs ismerete mindennapi 

helyzetekben, új szövegkörnyezetben. 

- A bolgár nyelvtani ismeretek önálló alkalmazása a nyelvi-

nyelvhasználati jelenségek megközelítésében. 

- Gyakorlottság az ismeretek alkalmazásában különböző típusú és 

műfajú szövegek alkotása során. 

- Tanuló beszéde érthető jól artikulált, összefüggő. 

- Beszélgetés során véleményét, érzéseit, gondolatait érthetően 

kifejti, indokolja. 

- Hangképzése, kiejtése, artikulációja helyes és pontos. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Nyelvhelyességi problémák önálló megoldása bolgárul (szóban és írásban egyaránt). 

Az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek összevetése, az egyes jelenségek egyre pontosabb 

megnevezése. 

Az igeidő-rendszer gyakorlása. 

Gyakorlatszerzés az ismeretek alkalmazásában különböző típusú és műfajú szövegek alkotása 

során. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

Ajánlott kommunikációs témakörök: 

Családi élet és viszonyok; Városi életmód és falusi életmód; Konfliktus és kezelése; Egészséges 

életmód; Foglalkozások, pályaválasztás; Sport, szabadidő; Állat- és növényvilág, védett állatok 

és növények; Öltözködés – hagyomány és divat; Utazás, utazási eszközök; Klíma, 

klímaváltozás; Ökológia, fenntarthatóság; Intézmények, bolgár nemzetiség intézményei és 

közösségei; Internet és szociális hálók. 
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Fogalmak 

Szöveg, írásjelek, ige, igeidő (сегашно, бъдеще, минало свършено, 

минало несвършено, минало неопределено); beszámoló, írott 

véleménykifejtés; elektronikus szövegtípus; irányított fogalmazás, esszé. 

Javasolt 

tevékenységek 

Nyelvtani tesztek kitöltése, egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, 

esszék, mesék írása, szöveg átírása meghatározott igeidőbe, párbeszédek, 

viták egy bizonyos témáról. 

 

 

Témakör 
Irodalmi kultúra, az erkölcsi esztétikai érzék kialakítása 

irodalmi művek értelmezésével 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Önálló gondolkodás, az önkifejezés kulturáltsága, a kulturális és 

történeti másság felismerése, megértése és erre épülő tisztelete. 

-  A bolgár kultúra sokrétű ismeretén nyugvó képesség a 

különbözőség felismerésére és megértésére; annak tudatosítására, 

hogy a másság elfogadása elsősorban ismereteken alapul.  

- Irodalmi műfajok fontosabb jellemzőinek ismerete bolgár 

nyelven (terminológiai ismeretek, fogalmak). 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, 

esztétikai élmények forrása. 

Lírai és prózai műfajok megismerése, jellegzetességeik, tartalmi és formai sajátosságaik 

megértése. 

Különböző típusú, terjedelmű és műfajú - klasszikus és kortárs bolgár epikai művek elemzése 

és értelmezése. 

Költői képek és alakzatok, szókincsbeli és mondattani jellegzetességek azonosítása, megértése. 

A nézőpontok és a nézőpontváltások funkciójának értelmezése  

Dramatizált formák, dialógusok, drámai művek önálló olvasása, feldolgozása. Szituációk és 

instrukciók értelmezése és megjelenítése. 

Tájékozódás az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új 

jelenségeiről. 

Az olvasott, különböző korú művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok 

felismerése. 
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Az alapérzés árnyalásának, általánosításának a megfigyelése személyes tapasztalatok alapján, 

más tanult irodalmi művek bevonásával, valamint a megismert irodalmi elemzési technikák 

bevonásával. 

Az ízlés kontextuális függőségének megértése (kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni 

beágyazottság). 

Igény a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok hátterének megértésére. 

Az életkorfüggő szemlélet megfigyelése irodalmi és mindennapi szövegműfajok kapcsán. 

A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése és tudatosítása. A kultúrák közötti átjárás 

korlátainak felismerése, más kultúrák megismerésének igénye. 

Memoriter: 30 (3 új) gyermekvers vagy népdal ismerete. 

- Epika: 1) klasszikus próza: Иван Вазов – „Епопея на забравените“, „Отечество 

любезно“, Алеко Константинов – „Бай Ганьо“,  

                   2) 20. sz.: Елин Пелин – „Ветрената мелница“, „Задушница“, „Чорба от 

греховете на отец Никодим“ „Косачи“; Йордан Йовков – „По жицата“, „Серафим“, 

„Песента на колелетата“. 

                   3) kortárs szépprózai alkotás: Георги Господинов – „Невидимите кризи“, 

Захари Карабашлиев „Кратка история на самолета“, stb. 

                   4) magyarországi bolgár irodalom: Кристина Хаджипеткова – „Поли“. 

- Líra: 1) klasszikus líra: Христо Ботев – „Хаджи Димитър“, „На прощаване“, Пейо 

Яворов – „Две хубави очи“, „Стон“, Димчо Девелянов – „Помниш ли, помниш ли...“, „Да 

се завърнеш…“ 

            2) 20. sz. közepéig: Гео Милев – „Септември“, Атанас Далчев – „Стаята“, 

„Къщата“, „Книгите“, Елисавета Багряна – „Потомка“, „Кукувица“, Никола Вапцаров – 

„Вяра“, „Прощално“, „Борбата е безмилостно жестока…“. 

             3) Kortárs költészet: 

- Dráma: 1) klasszikus: Пейо Яворов – „В полите на Витоша“. 

                2) 20. századi bolgár dráma:, Станислав Стратиев – „От другата страна“, Румен 

Шомов – „Гълъбът“ 

- Értekező prózai alkotás, esszé részletei: Алеко Константинов - „Разни хора, разни 

идеали“ Георги Господинов – „Закъснелият дар“. Йордан Радичков – „Хора и свраки“, 

stb. 

- A magyarországi bolgár folyóiratok ismerete: pl. Haemus. 
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Fogalmak 

Monda, legenda, közmondás, szólás, elbeszélés, szereplő, ismétlés, 

tanulság, vélemény, külső-belső jellemző, önismeret, vélemény, dráma, 

esszé, regény. 

Javasolt 

tevékenységek 

Rövid fogalmazás, értő elbeszélés- és vershallgatás, interaktív színházi 

előadások látogatása, vita, véleménynyilvánítás, videó és audio 

feldolgozások megtekintése, megbeszélése. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az 

számára ismerős, rendszeresen előforduló témákról folyik. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, 

véleményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs 

helyzethez alkalmazkodik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz 

közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi 

pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az 

általános vagy részinformációkat. 

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban 

már kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

Ismeri a bolgár líra néhány műfaját, a költői képeket azonosítja és 

megérti. 

 

 

 

11-12. évfolyam  

 

A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek 

ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi 

ismereteiknek köszönhetően pedig széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. 



 

110 

 

Irodalmi tanulmányaik során megismerkedtek a bolgár irodalom legkiemelkedőbb 

szerzőivel, ismerik a műveiket, és azonosítani tudnak idézeteket. Betekintést kaptak a 

magyarországi bolgár kisebbség irodalmi munkásságába. Áttekintették a legjelentősebb 

fordítókat, és összevetettek irodalmi fordításokat eredeti művekkel. 

Részt vesznek bolgár kisebbségi rendezvényeken. Ismerik a magyarországi bolgár 

kisebbség hagyományait, szokásait. 

A 12. évfolyam lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi 

érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; 

megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat 

önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak 

megoldásában is. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő 

kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

 

 

 

11. évfolyam  

 

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegértés 

Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Olvasott szöveg értése. A mindennapi kifejezések, alapvető 

fordulatok megértése, amelyek a tanuló mindennapi életére, a 

családjára, környezetére, nemzetiségére vonatkoznak. Az 

olvasott szöveg tartalmának tömör reprodukálása, az információk 

visszakeresése, a szöveg lényegének kiemelése. A közvetített 

érzelmek, vélemények megértése.  

- A tanuló aktív és passzív szókincsének gazdagodása. Az írott 

vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 

- Fontos információk megértése azokban a rádió- és 

tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális 

eseményekről, illetve az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 
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Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Bolgár anyanyelvű előadások szövegének követése (film, színház, hírek, rádió- és TV műsor).  

Szókincs bővítése - hazai és idegen szavak; nemzetközi kulturális szókincs. 

Szótár használata tudományos és szépirodalmi szövegek fordítására. A fontos általános vagy 

részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben, például 

levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

A bolgár művek és fordításuk összevetése. Adaptációjukról vélemény alkotása (pl. film, 

színdarab stb.) 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

Fogalmak 

Olvasás, értelmezés, előadás, téma, szöveg, lényeg, kulcsszó, szókincs, 

mondatszerkezet, film, ének, párbeszéd, színjátszás, hangsúly, állandósult 

szókapcsolat, hír, reklám. 

Javasolt 

tevékenységek 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók olvasása, 

értelmezése; előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé-

és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek megbeszélése. 

 

 

 

Témakör 
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

Javasolt 

óraszám: 
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40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Önálló kapcsolatteremtés, vélemény fogalmazása és védése. 

- Esemény elmesélése a megfelelő szókincs használatával.  

- Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és 

szerkezetek segítségével ismerős témakörökben. 

- Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani 

és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása.  

- Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos 

kifejtése. 

- Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és elvontabb 

témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írásbeli beszámolás, 

valamint vélemény alátámasztása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszéírás. 

Tolmácsolási gyakorlatok. 

 

Fogalmak 

Szöveg; beszámoló, írásbeli interakció, írott véleménykifejtés; elektronikus 

szövegtípus; irányított fogalmazás, esszé. 

Javasolt 

tevékenységek 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), 

elbeszélő szöveg, érveléssor, esszéírás, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása; hagyományos és 
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elektronikus nyomtatvány, kérdőív, üzenetek; SMS/MMS írása. 
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Témakör 
A tanulási képesség fejlesztése 

Javasolt 

óraszám: 

8 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- Dolgok, jelenségek, történések, irodalmi művek témái közötti 

hasonlatok és különbségek megállapítása, kritériumok logikus 

csoportosítása.  

- Az önkifejezés fejlesztése begyakorolt szerkezetekkel a szintnek 

megfelelő témakörökben. 

- Egy gondolat vagy probléma lényege megközelítő pontossággal 

történő kifejtése. 

- Saját szöveg szerkesztésének készsége. Helyesírási hibák 

kijavításának készsége. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Ismeretlen szépirodalmi szöveg folyékony olvasása, megértése szótár segítségével.  

Szótár használata tudományos és szépirodalmi szövegek fordítására. 

Önálló jegyzetélés.  

A tanult nyelvhelyességi és helyesírási normák megfelelő alkalmazása a bolgár nyelvben. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve saját 

ötletekről. 

Fogalmak 

Kommunikációs helyzet, gondolatcsere, véleménynyilvánítás, érvelés, 

udvariassági forma. 

Javasolt 

tevékenységek 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, utasítások, interjúk, viták. 
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Témakör 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- A bolgár nyelvtani ismeretek önálló alkalmazása a nyelvi-

nyelvhasználati jelenségek megközelítésében. A bolgár nyelv 

típusához kötődő alapvető ismeretek. 

- Jelentéstani és pragmatikai alapfogalmak önálló használata 

szövegek, kommunikációs események kritikai megközelítésében. 

- Jó tájékozottság a mindennapi kommunikációs és az irodalmi 

stílusjelenségek körében. Gyakorlottság a különböző stílusú 

szövegalkotásban. 

- Természetesen tud beszélgetést folytatni társaival, felnőttekkel. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Önálló kézikönyvhasználat mellett törekvés a kifogástalan helyesírású szöveg megírására. 

Az anyanyelvhez és az idegen nyelvhez kötődő sajátosságok összevetése az általános 

nyelvészeti ismeretek felhasználásával. Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek 

fogalmazása ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írásbeli beszámolás, 

valamint vélemény alátámasztása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve saját 

ötletekről. 

 

Ajánlott kommunikációs témakörök: 

Bemutatkozás, bejelentkezés, regisztráció és kérdőív kitöltés; Család és baráti kör; Idő, 

napirend; Étkezés, egészséges életmód; Bevásárlás, bevásárlási módok; Emberi test, külső és 

belső szervek, betegség és egészségmegőrzés; Utazás, személyes és online foglalás és fizetés; 

Szolgáltatások, szolgáltatások megrendelése; Klíma, klímaváltozás, az emberi felelősség a 

Földi élet megőrzésében; Bank és Biztosító; Számlák – fajták és fizetési módok; Európai Unió 

– tagok, viszonyok, emberi jogok és kötelezettségek 

 

Fogalmak 

Írás, fogalmazás, összefoglalás, mondat, kulcsszó, lényeg, stílus, írásjel, 

környezettudatos viselkedés, tudatosság, fenntarthatóság. 

Javasolt 

tevékenységek 

Nyelvtani tesztek kitöltése, párbeszédek, dalok és versek előadása, vita, 

érvelés, prezentáció készítése, internetes, közösségi oldalak megtekintése, 

megbeszélése. 
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Témakör Irodalmi kultúra, az erkölcsi esztétikai érzék kialakítása 

irodalmi művek értelmezésével 

Javasolt 

óraszám: 

30 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- Az irodalom sajátos kifejezési formáinak felismerése, megértése 

és értelmezése. Érzékenység az irodalmi művekben megjelenő 

értékek, problémák, kérdések és kétségek felfedezésére. 

- Önálló gondolkodás, az önkifejezés kulturáltsága, a kulturális és 

történeti másság felismerése, megértése és erre épülő tisztelete. 

-  A saját kultúra sokrétű ismeretén nyugvó képesség a 

különbözőség felismerésére és megértésére; annak tudatosítására, 

hogy a másság elfogadása elsősorban ismereteken alapul.  

- Önálló ítéletalkotás társadalmi, történeti, morális és esztétikai 

kérdésekről. Képesség a konfliktuskezelésére és az önálló 

ismeretszerzésre. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A lírai beszédmód változatainak, általános és korhoz, illetve szituációhoz kötött különös 

jegyeinek értelmezése; a korszakra jellemző beszédmódok néhány jellegzetes alkotásának 

összevetése. 

A költői nyelvhasználat összetettségének megismerése. Törekvés a műnemek és a műfajok 

közötti kapcsolatok megértésére. 

Lírai és prózai műfajok megismerése, jellegzetességeik, tartalmi és formai sajátosságaik 

megértése. Törekvés a műnemek és a műfajok közötti kapcsolatok megértésére 

A lírai és a prózai műfajok szerkezetének biztos ismerete. 

A lírai mű alapgondolatának világos, biztos azonosítása. Érzelmek és hangulatok felismerése. 

A beszédhelyzet megállapítása, a vers beszélője és a költői én megkülönböztetése. 

A megismert formák és stilisztikai, nyelvi sajátosságok alkalmazása a mindennapi 

történetmondásban és a kreatív írásban. 

Magabiztos, többrétegű jellemzés: fő- és mellékszereplők, külső- és belső jellemzők, irodalmi 

eszközök felismerése. 

Dramatizált formák, dialógusok, drámai művek önálló olvasása, feldolgozása. Komikus 

helyzetek és jellemek értelmezése. Drámai szituációk feszültségforrásainak azonosítása. 

A szóbeli költészet, a népköltészeti hagyomány hatásainak ismerete. 

A reklám és a popzene új szóbeli költészete. 

A bolgár és a magyar, ill. más kulturális regiszterek keveredésének felismerése korunk 

kultúrájában. 
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Sokoldalú, kifinomult kulturális fogyasztási szokások kialakítása és folyamatos bővítése. 

Igény a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok hátterének megértésére. 

Egyéni konfliktuskezelési eljárások kialakítása. 

Más korokban született mindennapi szövegek, tárgyak és műalkotások idegenségének 

megtapasztalása. 

A történeti másság befogadói aktivitást követelő szerepének tudatosulása.  

A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése és tudatosítása. A kultúrák közötti átjárás 

korlátainak felismerése, más kultúrák megismerésének igénye.  

Bolgár irodalom: 

- Epika: 1) 20. sz. közepéig: Елин Пелин – „Занемелите камбани“, „Очите на св. 

Спиридон; Йордан Йовков – „Среща“, „По жицата“, stb.  

              2) egy kortárs szépprózai alkotás (pl. Теодора Димова – „Майките“),  

- Líra: 1) 20. sz. közepéig: Христо Смирненски – „Да бъде ден“, Гео Милев – „Балада“, 

Никола Фурнаджиев – „Любов“, Атанас Далчев – „Вечер“, Елисавета Багряна – 

„Потомка“, Никола Вапцаров – „Песен за човека“, stb.     

          2) hat kortárs bolgár lírai mű. Szerzők: Недялко Йорданов, Валери Петров, 

Надежда Захариева, Петя Дубарова 

- Egy 20. századi bolgár dráma - pl. Йордан Радичков „Януари”. 

- Kortárs prózai alkotás, esszé részletei: (pl. Георги Господинов, Деян Янев,Станислав 

Стратиев), stb. 

 

Fogalmak 
Szemlélet, álláspont, ítélkezés, konfliktus, konfliktuskezelés, képzelet, 

önismeret, nézőpont, stílus, dráma, állatmese. 

Javasolt 

tevékenységek 

Rövid fogalmazás, értő elbeszélés- és vershallgatás, interaktív színházi 

előadások látogatása, vita, vélemény nyilvánítás, videó és audio 

feldolgozások megtekintése, megbeszélése. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. 

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb 

pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törően megfogalmazott szövegekben. 

Jártas az irodalom korszakaiban, ismeri a kiemelkedő bolgár szerzőket, 

műveiket.  

 

 

 

12. évfolyam 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegértés 

Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Olvasott szöveg értése. A mindennapi kifejezések, alapvető 

fordulatok megértése, amelyek a tanuló mindennapi életére, a 

családjára, környezetére, nemzetiségére vonatkoznak. Az 

olvasott szöveg tartalmának tömör reprodukálása, az információk 

visszakeresése, a szöveg lényegének kiemelése. A közvetített 

érzelmek, vélemények megértése.  

- A tanuló aktív és passzív szókincsének gazdagodása. Az írott 

vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 

- Fontos információk megértése azokban a rádió- és 

tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális 

eseményekről, illetve az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 
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Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Bolgár anyanyelvű előadások szövegének követése (film, színház, hírek, rádió- és TV műsor).  

Szókincs bővítése - hazai és idegen szavak; nemzetközi kulturális szókincs. 

Szótár használata tudományos és szépirodalmi szövegek fordítására. A fontos általános vagy 

részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben, például 

levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

A bolgár művek és fordításuk összevetése. Adaptációjukról vélemény alkotása (pl. film, 

színdarab stb.) 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

Fogalmak 

Olvasás, értelmezés, előadás, téma, szöveg, lényeg, kulcsszó, szókincs, 

mondatszerkezet, film, ének, párbeszéd, színjátszás, hangsúly, állandósult 

szókapcsolat, hír, reklám. 

Javasolt 

tevékenységek 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók olvasása, 

értelmezése; előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé-

és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek megbeszélése. 
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Témakör 
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

Javasolt 

óraszám: 

40 óra 

Tanulási 

eredmények 

- Önálló kapcsolatteremtés, vélemény fogalmazása és védése. 

- Esemény elmesélése a megfelelő szókincs használatával.  

- Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és 

szerkezetek segítségével ismerős témakörökben. 

- Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani 

és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása.  

- Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos 

kifejtése. 

- Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és elvontabb 

témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írásbeli beszámolás, 

valamint vélemény alátámasztása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszéírás. 

Tolmácsolási gyakorlatok. 
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Fogalmak 

Szöveg; beszámoló, írásbeli interakció, írott véleménykifejtés; elektronikus 

szövegtípus; irányított fogalmazás, esszé. 

Javasolt 

tevékenységek 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), 

elbeszélő szöveg, érveléssor, esszéírás, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása; hagyományos és 

elektronikus nyomtatvány, kérdőív, üzenetek; SMS/MMS írása. 

 

 

 

Témakör 
A tanulási képesség fejlesztése 

Javasolt 

óraszám: 

4 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- Dolgok, jelenségek, történések, irodalmi művek témái közötti 

hasonlatok és különbségek megállapítása, kritériumok logikus 

csoportosítása.  

- Az önkifejezés fejlesztése begyakorolt szerkezetekkel a szintnek 

megfelelő témakörökben. 

- Egy gondolat vagy probléma lényege megközelítő pontossággal 

történő kifejtése. 

- Saját szöveg szerkesztésének készsége. Helyesírási hibák 

kijavításának készsége. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Ismeretlen szépirodalmi szöveg folyékony olvasása, megértése szótár segítségével.  

Szótár használata tudományos és szépirodalmi szövegek fordítására. 

Önálló jegyzetélés.  

A tanult nyelvhelyességi és helyesírási normák megfelelő alkalmazása a bolgár nyelvben. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve saját 

ötletekről. 

Fogalmak 

Kommunikációs helyzet, gondolatcsere, véleménynyilvánítás, érvelés, 

udvariassági forma. 

Javasolt 

tevékenységek 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, utasítások, interjúk, viták. 
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Témakör 
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

Javasolt 

óraszám: 

20 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- A bolgár nyelvtani ismeretek önálló alkalmazása a nyelvi-

nyelvhasználati jelenségek megközelítésében. A bolgár nyelv 

típusához kötődő alapvető ismeretek. 

- Jelentéstani és pragmatikai alapfogalmak önálló használata 

szövegek, kommunikációs események kritikai megközelítésében. 

- Jó tájékozottság a mindennapi kommunikációs és az irodalmi 

stílusjelenségek körében. Gyakorlottság a különböző stílusú 

szövegalkotásban. 

- Természetesen tud beszélgetést folytatni társaival, felnőttekkel. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

Önálló kézikönyvhasználat mellett törekvés a kifogástalan helyesírású szöveg megírására. 

Az anyanyelvhez és az idegen nyelvhez kötődő sajátosságok összevetése az általános 

nyelvészeti ismeretek felhasználásával. Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek 

fogalmazása ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írásbeli beszámolás, 

valamint vélemény alátámasztása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve saját 

ötletekről. 

 

Ajánlott kommunikációs témakörök: 

Bemutatkozás, bejelentkezés, regisztráció és kérdőív kitöltés; Család és baráti kör; Idő, 

napirend; Étkezés, egészséges életmód; Bevásárlás, bevásárlási módok; Emberi test, külső és 

belső szervek, betegség és egészségmegőrzés; Utazás, személyes és online foglalás és fizetés; 

Szolgáltatások, szolgáltatások megrendelése; Klíma, klímaváltozás, az emberi felelősség a 

Földi élet megőrzésében; Bank és Biztosító; Számlák – fajták és fizetési módok; Európai Unió 

– tagok, viszonyok, emberi jogok és kötelezettségek 

 

Fogalmak 

Írás, fogalmazás, összefoglalás, mondat, kulcsszó, lényeg, stílus, írásjel, 

környezettudatos viselkedés, tudatosság, fenntarthatóság. 
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Javasolt 

tevékenységek 

Nyelvtani tesztek kitöltése, párbeszédek, dalok és versek előadása, vita, 

érvelés, prezentáció készítése, internetes, közösségi oldalak megtekintése, 

megbeszélése. 

Témakör Irodalmi kultúra, az erkölcsi esztétikai érzék kialakítása 

irodalmi művek értelmezésével 

Javasolt 

óraszám: 

20 óra 

Tanulási 

eredmények: 

- Az irodalom sajátos kifejezési formáinak felismerése, megértése 

és értelmezése. Érzékenység az irodalmi művekben megjelenő 

értékek, problémák, kérdések és kétségek felfedezésére. 

- Önálló gondolkodás, az önkifejezés kulturáltsága, a kulturális és 

történeti másság felismerése, megértése és erre épülő tisztelete. 

-  A saját kultúra sokrétű ismeretén nyugvó képesség a 

különbözőség felismerésére és megértésére; annak tudatosítására, 

hogy a másság elfogadása elsősorban ismereteken alapul.  

- Önálló ítéletalkotás társadalmi, történeti, morális és esztétikai 

kérdésekről. Képesség a konfliktuskezelésére és az önálló 

ismeretszerzésre. 

Ismeretek/Fejlesztési feladatok 

A lírai beszédmód változatainak, általános és korhoz, illetve szituációhoz kötött különös 

jegyeinek értelmezése; a korszakra jellemző beszédmódok néhány jellegzetes alkotásának 

összevetése. 

A költői nyelvhasználat összetettségének megismerése. Törekvés a műnemek és a műfajok 

közötti kapcsolatok megértésére. 

Lírai és prózai műfajok megismerése, jellegzetességeik, tartalmi és formai sajátosságaik 

megértése. Törekvés a műnemek és a műfajok közötti kapcsolatok megértésére 

A lírai és a prózai műfajok szerkezetének biztos ismerete. 

A lírai mű alapgondolatának világos, biztos azonosítása. Érzelmek és hangulatok felismerése. 

A beszédhelyzet megállapítása, a vers beszélője és a költői én megkülönböztetése. 

A megismert formák és stilisztikai, nyelvi sajátosságok alkalmazása a mindennapi 

történetmondásban és a kreatív írásban. 

Magabiztos, többrétegű jellemzés: fő- és mellékszereplők, külső- és belső jellemzők, irodalmi 

eszközök felismerése. 

Dramatizált formák, dialógusok, drámai művek önálló olvasása, feldolgozása. Komikus 

helyzetek és jellemek értelmezése. Drámai szituációk feszültségforrásainak azonosítása. 
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A szóbeli költészet, a népköltészeti hagyomány hatásainak ismerete. 

A reklám és a popzene új szóbeli költészete. 

A bolgár és a magyar, ill. más kulturális regiszterek keveredésének felismerése korunk 

kultúrájában. 

Sokoldalú, kifinomult kulturális fogyasztási szokások kialakítása és folyamatos bővítése. 

Igény a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok hátterének megértésére. 

Egyéni konfliktuskezelési eljárások kialakítása. 

Más korokban született mindennapi szövegek, tárgyak és műalkotások idegenségének 

megtapasztalása. 

A történeti másság befogadói aktivitást követelő szerepének tudatosulása.  

A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése és tudatosítása. A kultúrák közötti átjárás 

korlátainak felismerése, más kultúrák megismerésének igénye.  

Bolgár irodalom: 

- Epika: 1) 20. sz. közepéig: Елин Пелин – „Занемелите камбани“, „Очите на св. 

Спиридон; Йордан Йовков – „Среща“, „По жицата“, stb.  

              2) egy kortárs szépprózai alkotás (pl. Теодора Димова – „Майките“),  

- Líra: 1) 20. sz. közepéig: Христо Смирненски – „Да бъде ден“, Гео Милев – „Балада“, 

Никола Фурнаджиев – „Любов“, Атанас Далчев – „Вечер“, Елисавета Багряна – 

„Потомка“, Никола Вапцаров – „Песен за човека“, stb.     

          2) hat kortárs bolgár lírai mű. Szerzők: Недялко Йорданов, Валери Петров, 

Надежда Захариева, Петя Дубарова 

- Egy 20. századi bolgár dráma - pl. Йордан Радичков „Януари”. 

- Kortárs prózai alkotás, esszé részletei: (pl. Георги Господинов, Деян Янев,Станислав 

Стратиев), stb. 

 

Fogalmak 
Szemlélet, álláspont, ítélkezés, konfliktus, konfliktuskezelés, képzelet, 

önismeret, nézőpont, stílus, dráma, állatmese. 

Javasolt 

tevékenységek 

Rövid fogalmazás, értő elbeszélés- és vershallgatás, interaktív színházi 

előadások látogatása, vita, vélemény nyilvánítás, videó és audio 

feldolgozások megtekintése, megbeszélése. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. 

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb 

pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törően megfogalmazott szövegekben. 

Jártas az irodalom korszakaiban, ismeri a kiemelkedő bolgár szerzőket, 

műveiket.  

 

 

BOLGÁR NÉPISMERET 

 

A bolgár népismeret oktatása az anyaországi és a magyarországi bolgárok nemzeti kultúrájának elsajátítására 

koncentrál. A tárgy kommunikációs készségek kialakítására törekszik, amelyek segítségével egyrészt el lehet 

igazodni egy multikulturális közegben, másrészt a tantárgy tartalma hozzásegít ahhoz, hogy a tanulók 

tiszteljék saját és más népek kulturális értékeit. Saját tapasztalatokból kiindulva – család, környezet, 

mindennapi szokások, tradíciók és ünnepek – a tanulók által ismert világ folyamatosan tágul, és tartós érzelmi 

kötődések alakulnak ki bennük elődeik iránt, a felsőbb évfolyamokban pedig ezek az érzelmi kötődések 

tudatosulnak is. 

Az a fejlesztés, amelynek eredményeképpen a tanuló orientálódni tud ismert és ismeretlen közegben, 

tájékozódni tud időben és térben, megismeri a szokásokat és a hagyományokat, olyan képességek 

kialakulásához vezet, amelyek segítségével a tanuló képessé válik önálló tudás elsajátítására és e 

tudás - különböző körülmények között való - alkalmazására is. 
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A népismeret tanítása során olyan képességeket kell fejleszteni a diákokban, amelyek segítségével 

megbirkóznak majd a különböző kultúrákban is a szocializációs problémákkal. 

A tanítás során különös figyelmet kell fordítanunk a kisebbség és a többség közötti kapcsolatokra, 

valamint az ebből eredő problémák megoldására szűkebb és tágabb körben (közösség, település, állam, 

Európa stb.). Szintén kiemelt feladat a vitakészség kialakítása, a vélemény kulturált, érvekkel kísért 

kifejtésének fejlesztése, más véleményének meghallgatása, társadalmi jelentőségű kérdésekhez való kritikus 

hozzáállás. Ezen kompetenciák kialakítását a lehető legkorábban célszerű elkezdeni, természetesen 

figyelembe véve a diákok életkorát és érdeklődési körét. 

A bolgár népismeret tananyagának elsajátítása révén gazdagodik a diákok nyelvtudása is. 

Különös figyelmet kell fordítani a hagyományok, valamint a bolgárok anyaországi, diaszpórabeli és 

magyarországi történetének érzelmi feldolgozására, melynek célja a tanulók bolgár közösséghez való 

tartozásának erősítése. A nemzetiségi jogok, illetve gyakorlásuk lehetséges módjainak ismerete szintén fontos 

momentum Európa öntudatos polgárainak nevelésében. 

1-2. évfolyam 

 

Az első két évfolyam az óvodából az iskolába való átmenetet képezi, ebből adódóan az időigényes cselekvésen 

alapuló tanulás, a kommunikációs helyzetek egyszerű nyelvi eszközökkel történő megoldása áll a 

középpontban. 

Az első két évben a legfontosabb feladat az anyaország, Bulgária kultúrája, a bolgár nemzetiség iránti 

pozitív érzelmi kapcsolat megalapozása. 

1. évfolyam 

Témakör Én és a családom Javasolt óraszám: 8 

óra 

Tanulási eredmények 

 

A tanuló: 

- Megismeri az alapvető fogalmakat a családdal kapcsolatban, ezeket 

helyesen használja. 

- Ki tudja mutatni érzelmi kötődését a családtagok iránt szóban.  

- Útmutató alapján bemutatja saját családja rövid leírással. 

- Elsajátítja az alapvető köszönéseket, és tudja mi a különbség, ha 

barátokhoz, ill. felnőttekhez beszél. 

1.1.1. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

Az „én” helye a családi és rokoni körben.  

A szűkebb rokoni kapcsolatok formáinak megismerése – apa, anya, fiú- és lánytestvérek, nagyszülők. 

Kommunikáció egykorúakkal és idősebbekkel (megszólítás, köszönés, kérés stb. udvarias formái). 
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Élet a családban: játék, ételek készítése, segítség, közös programok.  

Névadási és névöröklési szokások, valamint nevek jelentése a bolgár kultúrában. 

- család életéhez kapcsolódó szokások, tárgyi eszközök megismertetése 

- kommunikációs készség fejlesztése 

- önálló ismeretszerzés erősítése 

- ismeretek megosztása képességének fejlesztése 

- véleményalkotás készségének fejlesztése 

- ok-okozati összefüggések felismertetése 

Fogalmak Név, cím, bemutatkozás, rokonság, családfa. Köszönések.  

Javasolt 

tevékenységek 

Rövid párbeszéd folytatása tanult szituációban.  

Rajzolás család témakörben. A rajzok rövid elmesélése. (Ki van a rajzon? Mit csinál? 

Milyen a ruhája? Ki magasabb? Ki idősebb?) 

Versek és dalok elsajátítása. 

Szerepjátékok „család” témakörben (pl. egy leírt szituáció eljátszása, egy-egy 

kulcsszó alapján) 

Információk gyűjtése és családfa készítése. A családfa bemutatása szóban.  

 

 

 

Témakör 
Az én otthonom, az én utcám - Az iskolám 

 
Javasolt óraszám: 8 óra 

1.1.2. Tanulási 

eredmények 

1.1.3. A tanuló: 

- Tapasztalja a családba, az otthonba vetett hit erősítését.  

- Megismeri a lakóhelyének környékét, tájékozódik a lakóhely környékén 

és a közvetlen környezetében.  

- Tapasztalja a barátokhoz váló kötődést, az emberi kapcsolatok étékét.  

- Fejleszti a térben való tájékozódási képességét. 

1.1.4. Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerkedés a közvetlen környezettel: 

Saját maga pozicionálása az otthoni és az iskolai környezetben. 
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A tanuló szűkebb környezete, otthona. Házak és fajtái. A ház alaphelységei, mire használjuk stb. 

Tevékenységek, munkák a házban és a ház körül; mely tevékenységekben vesz részt a tanuló. 

Az utca, különböző fajta épületek és feladatuk.  

Közlekedési eszközök és közlekedési szabályok.  

Emberi tevékenységek – régen és ma.  

Tevékenységek az iskolában. Napirend és órarend.  

Évszakok – mikor mit lehet csinálni. 

Élet az iskolában - osztálytársak, barátok, barátság. 

- a környezethez és a társas életéhez kapcsolódó szokások, tárgyi eszközök megismertetése 

- kommunikációs készség fejlesztése 

- önálló ismeretszerzés erősítése 

- ismeretek megosztása képességének fejlesztése 

- véleményalkotás készségének fejlesztése 

- ok-okozati összefüggések felismertetése  

Fogalmak 

Otthon, lakás, ház, a ház helyiségei, napirend, ételek, épületek, közlekedési 

eszközök és szabályok, iskola, iskolatárs, tanár, tevékenységek az iskolában, 

barátság, gyerekjátékok, évszakok és ezzel kapcsolatos tevékenységek. 

Javasolt tevékenységek  

Szerepjátékok és szituációs játékok. Párbeszédek tanult szituációban. Szituációk 

rajzolása, a rajzok leírása szóban. A lakás különböző helyiségei tárgyainak helyes 

kiválasztása és elhelyezése (virtuálisan vagy játékok segítségével). Az utcai 

épületek hozzákapcsolása tevékenységekhez: pl. az iskolában tanulunk, a boltban 

vásárolunk stb. (virtuálisan vagy játékok segítségével.) A közlekedési 

szabályokkal kapcsolatos játékok.  

Beszélgetések az iskolatársakkal és a felnőttekkel.  

Régi és mai fényképek, adatok gyűjtése.  
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Témakör 
Családi ünnepek 

 

Javasolt óraszám: 16 

óra 

Tanulási eredmények 

A tanuló: 

- Megismeri a családi ünnepeket, fontos eseményeket.  

- Pozitív érzelmi viszony táplál a bolgár ünnepekhez és a 

hagyományokhoz. 

- Megismeri az emberi élet fő stációit és természetesen viszonyul 

hozzájuk – születés, felnőtté válás, családalapítás, gyerekvállalás, halál.  

1.1.5. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A családi ünnepek, események megismerése, az ünnepi eseményeken való részvétel mind a családban, mind a 

nemzetiségi közösségben. 

A családi ünnepek hagyományos „kellékei”, azok elkészítése. 

A születés, a keresztelő, a házasság/esküvő, a temetés hagyományainak megismerése, azok jelentőségének 

megértése. 

- család életéhez kapcsolódó szokások, tárgyi eszközök megismertetése 

- szokások, hagyományok megismertetése a nemzetiségi közösség ünnepeihez kapcsolódóan 

- kommunikációs készség fejlesztése 

- önálló ismeretszerzés erősítése 

- ismeretek megosztása képességének fejlesztése 

- véleményalkotás készségének fejlesztése 

- ok-okozati összefüggések felismertetése 

Fogalmak 
Családi ünnep, születés, keresztelő, házasság, esküvő, temetés. 

Javasolt tevékenységek  

Képek gyűjtése saját életéből a különböző tevékenységek, ünnepek 

bemutatásához (pl. születésnap, esküvő, nyaralás, nagyszülők látogatása stb.)  

Szerepjátékok (pl. szakmák), párbeszédek. Versek, mondókák tanulása. Népi 

szokások dramatizálása, népi tárgyak készítése, szituációk rajzolása. 

Névnap és születésnap közös ünneplése és a szokások elsajátítása. Köszönőlapot 

írása.  
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Témakör 
A naptár és a naptári ünnepek 

 

Javasolt óraszám:  5 

óra 

Tanulási eredmények 

A tanuló: 

- megismeri a naptár fogalmát és a hozzá tartozó bolgár 

kifejezéseket, 

- fel tudja sorolni a hónapokat, a hét napjait, az évszakokat és azok 

jellemzőit  

- megismeri a főbb bolgár hagyományos ünnepeket 

1.1.6. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A naptár fogalma, különböző naptárok. Fontos dátumok a naptárban.  

Hónapok és évszakok. A hét napjai. Mikor mit csinálok? 

Az órák. Napirend betartása. 

- Ismeretszerzés a személyes beszélgetésekből, képek megfigyeléséből, valamint hallott vagy olvasott 

szövegekből illetve digitális eszközökből.  

- Kulcsszavak keresése szövegben.  

- Élethelyzetek megfigyelése. 

- Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata: perc, óra, nap, hét, hónap, év. Időhatározó 

kifejezések használata: amikor kicsi (óvodás stb.) voltam, amikor szüleim gyerekek (fiatalok stb.) 

voltak, amikor nagyszüleim gyerekek stb. voltak, amikor karddal harcoltak stb., nagyon régen. 

Viszonyítások gyakorlása: előbb, később, ugyanakkor, most, régebben, nagyon régen. 

- Események, jelenségek, tárgyak, személyek stb. időrendbe állítása. 

Fogalmak 
Naptár, év, évszak, hónap, hét, nap.  

Javasolt tevékenységek 

Szemléltető eszközök segítségével (kép, videó) az évszakok, a hét és a 

nap különböző szakaszainak megkülönböztetése. Önálló képsor 

összeállítása bizonyos utasítások alapján – mikor mi történik?   
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2. évfolyam 

Témakör 

A naptár 

és a 

naptári 

ünnepek 

 

Javasolt óraszám:  3 óra 

Tanulási eredmények 

A tanuló: 

- Gyakorolja a naptárban való eligazodást: 

megtalálni a fontos dátumokat, elhelyezni ezeket 

a megfelelő évszakban stb. 

- életkori sajátosságainak megfelelően napirendet 

tart otthon – játék, tanulás, házkörüli feladatok 

elvégzése 

2.1.1. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A naptár fogalma, különböző naptárok. Fontos dátumok a naptárban.  

Hónapok és évszakok. A hét napjai. Mikor mit csinálok? 

Az órák. Napirend betartása. 

- Ismeretszerzés a személyes beszélgetésekből, képek megfigyeléséből, valamint hallott vagy olvasott 

szövegekből illetve digitális eszközökből.  

- Kulcsszavak keresése szövegben.  

- Élethelyzetek megfigyelése. 

- Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata: perc, óra, nap, hét, hónap, év. Időhatározó 

kifejezések használata: amikor kicsi (óvodás stb.) voltam, amikor szüleim gyerekek (fiatalok stb.) 

voltak, amikor nagyszüleim gyerekek stb. voltak, amikor karddal harcoltak stb., nagyon régen. 

Viszonyítások gyakorlása: előbb, később, ugyanakkor, most, régebben, nagyon régen. 

- Események, jelenségek, tárgyak, személyek stb. időrendbe állítása. 

Fogalmak 
Naptár, év, évszak, hónap, hét, nap.  

Javasolt tevékenységek 

Az időbeosztás és az óra ismeretének gyakorlása. 

Projektmunkák készítése: egy-egy évszak, vagy 

nap jellemzőiről.  
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Témakör 

Téli 

ünnepek 

 

Javasolt óraszám:  

 12 óra 

Tanulási eredmények 

A tanuló: 

- idősorrendbe tudja állítani az eseményeket; 

- kifejti érzéseit konkrét ünnepek kapcsán; 

- keresi a hasonlóságokat és különbségeket a bolgár és 

a magyar szokások között; 

- önállóan vagy tanári segítséggel megfogalmazza 

kérdéseit a tárgyalt témával kapcsolatban 

2.1.2. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A téli ünnepek és a szűkebb és szélesebb családi körben. Néhány ünnephez kapcsolódó szertartás 

ismerete: koleduvane (karácsonyi énekkel házról házra járni), szurvakane (virgáccsal újévet köszönteni), 

busók (kukeri). A szertartásokat kísérő rigmusok elsajátítása. 

Az ünnepek üzenete: miért ünnepelünk?  

A közösségi ünnepek és a család. 

A magyar és a bolgár ünnepek összehasonlítása, a hasonlóságok és a különbségek összegyűjtése.  

- ismeretszerzés a személyes beszélgetésekből, képek megfigyeléséből, valamint hallott vagy olvasott 

szövegekből illetve digitális eszközökből.  

- kulcsszavak keresése szövegben.  

- élethelyzetek megfigyelése. 

- szokások, hagyományok megismertetése a nemzetiségi közösség ünnepeihez kapcsolódóan 

- véleményalkotás készségének fejlesztése 

- ok-okozati összefüggések felismertetése 

Fogalmak 

Бъдни вечер, Коледа, коледуване, сурвакане, 

кукери, кукерски маски. 

Jeles névnapok a téli időszakban.  
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Javasolt tevékenységek 

Tárgyak készítése hagyományos kézműves 

technikákkal. Események, történetek, jelenségek 

mozgásos megjelenítése.  

Ritmikus mozdulatok zenére, táncmozdulatok. 

Események, jelenségek, tárgyak, személyek stb. 

időrendbe állítása.  

Mesélés képek alapján tanári segítséggel.  

Névnap ünneplése. Üdvözlőlap készítése.  

Projektmunkák készítése: egy-egy ünnepről vagy 

ünnepsorozatról.  

 

 

Témakör 
Tavaszi ünnepek 

 

Javasolt óraszám:  

 12 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló: 

- tudja idősorrendbe állítani az eseményeket; 

- kifejti érzéseit konkrét ünnepek kapcsán; 

- keresi a hasonlóságokat és különbségeket a bolgár és a magyar szokások 

között 

- önállóan vagy tanári segítséggel megfogalmazza kérdéseit a tárgyalt témával 

kapcsolatban. 

Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A legfontosabb naptári ünnepek megismerése.  

Néhány ünnephez kapcsolódó szertartás ismerete.  

A tavaszi ünnepek és a hozzájuk tartozó szertartások: martenica, lazarica, húsvéti szertartások stb.  

A szertartásokat kísérő rigmusok elsajátítása. 

A magyar és a bolgár ünnepek összehasonlítása, a hasonlóságok és a különbségek összegyűjtése.  

A hasonlóságok és különbségek feltárása a különböző évszakok ünnepei között.  

- ismeretszerzés a személyes beszélgetésekből, képek megfigyeléséből, valamint hallott vagy olvasott 

szövegekből illetve digitális eszközökből  

- kulcsszavak keresése szövegben 

- élethelyzetek megfigyelése 

- szokások, hagyományok megismertetése a nemzetiségi közösség ünnepeihez kapcsolódóan 

- véleményalkotás készségének fejlesztése 

ok-okozati összefüggések felismertetése 
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Fogalmak 

Naptár, év, évszak, hónap, hét, nap.  

Лазаруване, Великден, мартеница, Благовещение и ден на майката 

Javasolt 

tevékenységek 

Tárgyak készítése hagyományos kézműves technikákkal. Események, történetek, 

jelenségek mozgásos megjelenítése.  

Ritmikus mozdulatok zenére, táncmozdulatok. Események, jelenségek, tárgyak, 

személyek stb. időrendbe állítása.  

Mesélés képek alapján tanári segítséggel.  

Üdvözlőlap készítése.  

Projektmunkák készítése: egy-egy ünnepről vagy ünnepsorozatról. 

 

 

 

Témakör 
Nyári és őszi ünnepek 

 

Javasolt óraszám:  

 10 óra 

Tanulási eredmények 

A tanuló: 

- idősorrendbe tudja állítani az eseményeket; 

- kifejti érzéseit konkrét ünnepek kapcsán; 

- keresi a hasonlóságokat és különbségeket a bolgár és a magyar 

szokások között 

- önállóan vagy tanári segítséggel megfogalmazza kérdéseit a tárgyalt 

témával kapcsolatban. 

2.1.3. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A legfontosabb naptári ünnepek megismerése.  

A hasonlóságok és különbségek feltárása a különböző évszakok ünnepei között.  

Néhány ünnephez kapcsolódó szertartás ismerete.  

A nyári és őszi ünnepek és a hozzájuk tartozó szertartások: pl. Еньовден, Пеперуда. 

A szertartásokat kísérő rigmusok elsajátítása. 

A magyar és a bolgár ünnepek összehasonlítása, a hasonlóságok és a különbségek összegyűjtése. 

- ismeretszerzés a személyes beszélgetésekből, képek megfigyeléséből, valamint hallott vagy olvasott 

szövegekből illetve digitális eszközökből.  

- kulcsszavak keresése szövegben.  

- élethelyzetek megfigyelése. 
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- szokások, hagyományok megismertetése a nemzetiségi közösség ünnepeihez kapcsolódóan 

- véleményalkotás készségének fejlesztése 

- ok-okozati összefüggések felismertetése 

- alapvető mozdulatok és lépések elsajátítása és gyakorlása. 

Fogalmak 

Naptár, év, évszak, hónap, hét, nap.  

Еньовден, Пеперуда.  

Javasolt tevékenységek 

Tárgyak készítése hagyományos kézműves technikákkal. Események, 

történetek, jelenségek mozgásos megjelenítése. Dramatizálás.  

Ritmikus mozdulatok zenére, táncmozdulatok. Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek stb. időrendbe állítása.  

Mesélés képek alapján tanári segítséggel.  

Üdvözlőlap készítése.  

Projektmunkák készítése: egy-egy ünnepről vagy ünnepsorozatról. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló: 

Ismerje személyes adatait. 

Ismerje és alkalmazza az udvariassági formákat a hozzátartozók és az ismeretlenek 

irányába. Tudjon ismerkedni és bemutatkozni. 

Tudjon kommunikálni gyerekekkel és felnőttekkel otthon, az iskolában és az utcán 

egyaránt. 

Értse meg, hogy a bolgár kulturális közösséghez tartozik, és alakuljon ki bolgár 

identitástudata.  

Értse a hagyomány, a főbb családi ünnepek és események lényegét, azt, hogy 

hogyan kell ünnepelni ezeket ma is családi körben, valamint a nemzetiségi 

közösségben. 

Ismerje a fontosabb ünnepeket és ezek szimbólumait. 

Ismerje a bolgár állami szimbólumokat – himnusz, zászló, címer. Korának 

megfelelően értelmezze és magyarázza ezeket.  
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Meséken és korához illő olvasmányokon keresztül ismerjen néhány bolgár 

történelmi eseményt és személyiséget.  

Meséken és korához illő olvasmányokon keresztül ismerjen néhány a bolgár 

nemzetiséghez tartozó földrajzi helyszínt. 

Ismerjen 3-4 mesét, 5-6 mondást, 5-6 találós kérdést. 

 

 

 

3-4. évfolyam 

 

A pedagógiai szakasz fő feladata a nyelvi kompetenciák további fejlesztése a tudás különböző területei révén 

– a környezetről és az ember szerepéről alkotott fogalmak elmélyítése. 

Fontos szerepet játszik a bolgár múlthoz való pozitív érzelmi viszonyulás mélyítése, a kulturális 

örökség hagyományaihoz, Bulgária természeti szépségeihez való kötődés erősítése. 

 

3. évfolyam 

 

Témakör 
Bulgária – az én hazám 

 

Javasolt óraszám:  

10 óra 

Tanulási 

eredmények 

 

A tanuló: 

- életkori sajátosságainak megfelelően bemutatja családja és nemzetisége 

értékeit  

- kifejti érzéseit konkrét ünnepek kapcsán; 

- keresi a hasonlóságokat és különbségeket a bolgár és a magyar ünneplési 

szokások között 

- önállóan vagy tanári segítséggel megfogalmazza kérdéseit a tárgyalt 

témával kapcsolatban 

- érzelmileg azonosul a saját nemzetiség ünnepeivel és mindennapjaival 

2.1.4. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

Az állami jelképek fogalmának megismerése – zászló, címer és himnusz. 

A nemzeti ünnep fogalmának megértése a bolgár ünnepek megismerése, megkülönböztetése – március 3., 
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május 24., szeptember 6., szeptember 22. 

A bulgáriai kisebbségek megismerése.  

Alapismeretek a bolgárok kivándorlásairól, az ismeretek elsajátításán keresztül annak megértése, hogy a 

bolgárok a világ sok országában élnek.  

- A legfontosabb állami jelképek értelmezése és az azokkal kapcsolatos helyes magatartás.  

- Ismeretszerzés képek megfigyeléséből, valamint hallott vagy olvasott szövegekből illetve digitális 

eszközökből. Kulcsszavak keresése szövegben.  

- Kérdések megfogalmazása önállóan vagy tanári segítséggel a tárgyalt témával kapcsolatban. 

- Események, történetek elbeszélése élőszóban. 

- Digitális alapismeretek elsajátítása és használata a kommunikációban.  

- Események, jelenségek, tárgyak, személyek stb. időrendbe állítása. 

Fogalmak 

Zászló, himnusz, címer, nemzetiségi csoport. Az ünnepek nevei: Ден на 

Освобождението /Felszabadulás napja, Ден на българската култура /A bolgár 

kultúra napja, Ден на Съединението / Egyesítés napja, Ден на Независимостта / 

Függetlenség napja. 

Javasolt 

tevékenységek 

Képek és szövegek értelmezése. Ünnepekre felkészülés – dalok tanulása. 

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban.  

 

 

 

Témakör 
Bulgária földrajza  

 

Javasolt óraszám:  

12 óra 

Tanulási eredmények 

A tanuló: 

- önállóan ill. tanári segítséggel értelmezi a térképek adatait  

- képes térképen tájékozódni helyek, földrajzi formák iránt  

- önállóan vagy tanári segítséggel megfogalmazza kérdéseit a tárgyalt 

témával kapcsolatban 

- ismeretei gazdagodásával érzelmileg tovább azonosul a saját népével   

2.1.5. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

Ismerkedés a térképpel, a földrajzi térkép jeleinek felismerése. 

Ismerkedés Bulgária alapvető földrajzi jellemzőivel filmek, képek, fotók segítségével: 

− Bulgária hegyei és a leghosszabb hegylánc, a Balkán-hegység különleges szerepe, 

− Észak- és Dél-Bulgária síkságai, 

− Bulgária főbb folyói, 

− égtájak, Bulgária határai. 

Személyes élmények megfogalmazása, bemutatása (pl. kiállítás rendezésével) Bulgáriával kapcsolatban. 
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- Tájékozódás Európa és Bulgária térképén.  

- A felszíni formák és vizek megfigyelése.  

- Bulgária főbb városainak elhelyezkedése a térképen.  

- Tájékozódás a domborzati és vízrajzi térképen és főbb jelek használata. 

Fogalmak 
Égtájak, határok, hegyek, folyók, síkságok, tenger. 

Javasolt tevékenységek 

Térképes játékok – objektumok keresése hagyományos és 

digitális térképen.   

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy 

csoportban. 

Képek gyűjtése bulgáriai földrajzi helyek és jelenségekről, azok 

rendezése útmutató alapján. 

 

 

Témakör 

A bolgárok múltja 

 
Javasolt óraszám 15 óra 

Tanulási eredmények 

A tanuló: 

- érdeklődést mutat a bolgárok múltja iránt 

- értelmezi a térképek adatait 

- képek és szövegek alapján megpróbálja a forráselemzést tanári 

segítséggel  

- önállóan vagy tanári segítséggel megfogalmazza kérdéseit a tárgyalt 

témával kapcsolatban 

- ismeretei gazdagodásával érzelmileg tovább azonosul a saját népével   

3.1.1. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

Kik laktak a mai bolgárföldön? Tárgyi és szellemi örökségük ma.  

A bolgár állam alapítása – mondák és tények. Híres személyek és uralkodók.  

A kereszténység és a szláv írásbeliség.  

Legendák a bolgár történelmi személyiségekről. Tárgyi emlékek.  

 

- Ismeretszerzés a képek megfigyeléséből, valamint hallott vagy olvasott szövegekből illetve digitális 
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eszközökből. Kulcsszavak keresése szövegben. 

- Kérdések megfogalmazása önállóan vagy tanári segítséggel a tárgyalt témával kapcsolatban. 

- Események, történetek, jelenségek mozgásos megjelenítése. 

- Tetszés-nem tetszés kifejezése kulturált módon. 

- Események, jelenségek, tárgyak, személyek stb. időrendbe állítása. 

Fogalmak 
Történelemmel kapcsolatos alapfogalmak: törzs, nép, népvándorlás, 

államalapítás, uralkodó, törvények, kereszténység, írásbeliség, háború stb.  

Javasolt tevékenységek 

Kép, szöveg, mozgókép megfigyelése és értelmezése.  

Térképes játékok – objektumok keresése hagyományos és digitális térképen.   

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban. 

 

 

4. évfolyam 

 

Témakör 

A bolgárok 

múltja 

 

Javasolt óraszám 10 óra 

Tanulási eredmények 

A tanuló: 

- érdeklődést mutat a bolgárok múltja iránt 

- értelmezi a térképek adatait 

- képek és szövegek alapján megpróbálja a forráselemzést 

tanári segítséggel  

- önállóan vagy tanári segítséggel megfogalmazza 

kérdéseit a tárgyalt témával kapcsolatban 

- ismeretei gazdagodásával érzelmileg tovább azonosul a 

saját népével   

4.1.1. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

Legendák a bolgár történelmi személyiségekről. Tárgyi emlékek.  

Bulgária és Bizánc harca.  

A második bolgár cárság fő eredményei, fontos személyességei.  

 

- Ismeretszerzés a képek megfigyeléséből, valamint hallott vagy olvasott szövegekből illetve digitális 
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eszközökből. Kulcsszavak keresése szövegben. 

- Kérdések megfogalmazása önállóan vagy tanári segítséggel a tárgyalt témával kapcsolatban. 

- Beszélgetés egy-egy emberismereti, társadalmi, történelmi témáról. Saját vélemény érthető 

megfogalmazása. 

- Események, történetek, jelenségek mozgásos megjelenítése. 

- Tetszés-nem tetszés kifejezése kulturált módon. 

- Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata: év, évszázad, múlt, amikor karddal harcoltak 

stb., nagyon régen. Viszonyítások gyakorlása: előbb, később, ugyanakkor, most, régebben, nagyon 

régen. 

- Események, jelenségek, tárgyak, személyek stb. időrendbe állítása. 

Fogalmak 

Történelemmel kapcsolatos alapfogalmak: törzs, nép, 

népvándorlás, államalapítás, uralkodó, törvények, 

kereszténység, írásbeliség, háború stb.  

Javasolt tevékenységek 

Kép, szöveg, mozgókép megfigyelése és értelmezése.  

Térképes játékok – objektumok keresése hagyományos és 

digitális térképen.   

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy 

csoportban. 

 

 

 

Témakör 
Munka és a mindennapok 

 

Javasolt óraszám:  

10 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló: 

- megismeri az emberek alapvető megélhetési módjai, foglalkozásai a 

múltban és ma.  

- megismeri a bolgárkertészet fogalmát, annak jelentőségét. 

- nyitottá válik a közösségi értékek befogadására 

4.1.2. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

− A föld, amely táplál minket – földművelés – alapfogalmak kialakítása a bolgár nép évszázadokon 

átívelő foglalkozási szokásairól. A termőföld és parlagföld fogalma. Ismerkedés a földműveléssel 

kapcsolatos munkaünnepekkel (Trifon-nap, Demeter-nap)  

A munkaünnepek helye a magyarországi bolgárok ünnepi naptárában. 

− Állattenyésztés – az állattartás mint foglalkozás. Legendák és népi szokások.  

− A bolgárkertészek bevándorlása. A bolgárkerék és a zöldségtermesztés. 
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- Saját vélemény érthető megfogalmazása. 

- Ismeretszerzés a képek megfigyeléséből, valamint hallott vagy olvasott szövegekből, illetve 

digitális eszközökből. Kulcsszavak keresése szövegben. 

- Kérdések megfogalmazása önállóan vagy tanári segítséggel a tárgyalt témával kapcsolatban. 

- Tetszés-nem tetszés kifejezése kulturált módon. 

Fogalmak 

Mezőgazdaság, állattenyésztés, foglalkozás, 

termőföld, parlagföld, bolgárkertész, bolgárkerék, 

zöldségek. 

Javasolt tevékenységek 

Kép, szöveg, mozgókép megfigyelése és 

értelmezése.  

Anyaggyűjtés ünnepekkel, szokásokkal 

kapcsolatban.  

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan 

vagy csoportban. 

 

 

 

Témakör 
A bolgár népviselet, települések és lakások 

 

Javasolt óraszám: 5 

óra 

Tanulási eredmények 

A tanuló: 

- pozitívan viszonyul a népi tárgyi kultúra világához, 

- ismeri a természethez közeli életmód egyszerűségét és szépségét, 

- gyakorolja az egészséges életmód alapvető követelményeit. 

4.1.3. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A bolgár nép tárgyi kultúrája jellemzőinek elsajátítása: 

Népviselet (női, férfi) speciális jegyeinek megfigyelése, lerajzolása.  

A ruhafajták és funkciójuk ismeretének bővítése. 

Domborzati viszonyok alapján létrejött települések. Kialakulásuk oka, jellemzőik. 

Életterek, lakások jellemzői. 
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A lakás funkciói – városban és falun. A városi és falusi élet közötti hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

- ismeretszerzés a személyes beszélgetésekből, képek megfigyeléséből, valamint hallott vagy olvasott 

szövegekből, illetve digitális eszközökből.  

- kulcsszavak keresése szövegben.  

- élethelyzetek megfigyelése. 

- kérdések megfogalmazása önállóan vagy tanári segítséggel a tárgyalt témával kapcsolatban.  

- saját vélemény érthető megfogalmazása. Események, történetek elbeszélése élőszóban. 

- tetszés-nem tetszés kifejezése kulturált módon. 

Fogalmak 
Viselet, ékszer, női, férfi-, gyermekruházat, település és lakás, falu, város. 

Hegyvidéki település és település a síkságon. Ház és otthon, berendezés. 

Javasolt 

tevékenységek 

Kép, szöveg, mozgókép megfigyelése és értelmezése.  

Anyaggyűjtés ünnepekkel, szokásokkal kapcsolatban.  

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban. 

 

 

 

Témakör Bolgár népi kultúra Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények: 

A tanuló: 

- tanár segítségével és önállóan gazdagítja Bulgáriáról szóló 

ismereteit a bolgár folklóron keresztül 

- megismeri a meséket, dalokat, mondásokat, találós kérdéseket 

és azonosul velük 

- megismeri a hagyományos anyagi kultúra tárgyait és azok 

használatát 

4.1.4. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

Alapismeretek a bolgár népi kultúráról: a bolgár nép szájhagyományáról, kézműiparáról, zenéjéről és 

táncairól. 

Jellemző népi minták megismerése, rajzolása. Bepillantás a népi mesterségekbe (hímzés, fazekasság, 

fafaragás). 

Népi hangszerek megismerése, megnevezése. Ismerkedés a bolgár népzenével. Bolgár tánclépések 

elsajátítása: horó (körtánc), racsenica (kendőstánc). 

A bolgár népmesék főbb fajtáinak és néhány fontosabb szereplőjének megismerése. Rajzok készítése a 

bolgár mesealakokról. Mesék, találós kérdések, mondások olvasása, elmesélése. Memoriterek 

megtanulása. A múlt és jelen fogalmának megerősítése. 
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- Ismeretszerzés a személyes beszélgetésekből, képek megfigyeléséből, valamint hallott vagy olvasott 

szövegekből illetve digitális eszközökből.  

- Kulcsszavak keresése szövegben. Élethelyzetek megfigyelése. 

- Kérdések megfogalmazása önállóan vagy tanári segítséggel  a tárgyalt témával kapcsolatban 

- Tetszés-nem tetszés kifejezése kulturált módon. Ritmikus mozdulatok zenére, táncmozdulatok.  

- Az alapvető mozdulatok és lépések elsajátítása és gyakorlása.  

- Érdeklődés kialakulása a leghíresebb bolgár együttesek iránt.  

- - A népi horók táncolása. 

Fogalmak 
Mese, legenda, mondás, találós kérdés, kézműipar, horó, racsenica, fazekasság, 

fafaragás, duda, furulya, dob. 

Javasolt tevékenységek 

Tárgyak készítése hagyományos kézműves technikákkal. 

Kép, szöveg, mozgókép megfigyelése és értelmezése.  

Anyaggyűjtés a bolgár népi kultúrával kapcsolatban – tárgyak, képek, leírások.  

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló: 

Ismerje Bulgária alapvető földrajzi jellemzőit. 

Ismerje a bolgár nép hagyományos ünnepeinek rendszerét. 

Legyen tisztában a magyar és bolgár ünnepvilág közti hasonlóságokkal, 

különbségekkel. 

Ismerje a múlt és jelen fogalmát. Tudjon néhány alapvető különbséget felsorolni az 

emberek múltbéli és jelenkori életmódjával, mindennapi életével kapcsolatban. 

Ismerjen további 7–8 mesét, 10–12 mondást, 7–8 találós kérdést. 

Alakuljon ki érzelmi kötődése a bolgár múlthoz, a bolgár kultúrához. Kötődjön a 

magyarországi bolgár közösséghez, legyen tisztában a közösség magyar 

társadalomban elfoglalt helyével. 

Viszonyuljon pozitívan a hagyományos művészet és kultúra alkotásai iránt. 
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BOLGÁR NÉPISMERET 

5.-8. évfolyam 

 

A bolgár népismeret oktatása az anyaországi és a magyarországi bolgárok nemzeti kultúrájának elsajátítására 

koncentrál. A tárgy kommunikációs készségek kialakítására törekszik, amelyek segítségével egyrészt el lehet 

igazodni egy multikulturális közegben, másrészt a tantárgy tartalma hozzásegít ahhoz, hogy a tanulók 

tiszteljék saját és más népek kulturális értékeit. Saját tapasztalatokból kiindulva – család, környezet, 

mindennapi szokások, tradíciók és ünnepek – a tanulók által ismert világ folyamatosan tágul, és tartós érzelmi 

kötődések alakulnak ki bennük elődeik iránt, a felsőbb évfolyamokban pedig ezek az érzelmi kötődések 

tudatosulnak is. 

Az a fejlesztés, amelynek eredményeképpen a tanuló orientálódni tud ismert és ismeretlen közegben, 

tájékozódni tud időben és térben, megismeri a szokásokat és a hagyományokat, olyan képességek 

kialakulásához vezet, amelyek segítségével a tanuló képessé válik önálló tudás elsajátítására és e 

tudás - különböző körülmények között való - alkalmazására is. 

A népismeret tanítása során olyan képességeket kell fejleszteni a diákokban, amelyek segítségével 

megbirkóznak majd a különböző kultúrákban való szocializációs problémákkal. 

A tanítás során speciális figyelmet kell fordítanunk a kisebbség és a többség közötti kapcsolatokra, 

valamint az ebből eredő problémák megoldására szűkebb és tágabb körben (közösség, település, állam, 

Európa stb.). Szintén kiemelt feladat a vitakészség kialakítása, a vélemény kulturált, érvekkel kísért 

kifejtésének fejlesztése, más véleményének meghallgatása, társadalmi jelentőségű kérdésekhez való kritikus 

hozzáállás. Ezen kompetenciák kialakítását a lehető legkorábban célszerű elkezdeni, természetesen 

figyelembe véve a diákok életkorát és érdeklődési körét. 

A bolgár népismeret tananyagának elsajátítása révén gazdagodik a diákok nyelvtudása is. 

Különös figyelmet kell fordítani a hagyományok, valamint a bolgárok anyaországi, diaszpórabeli és 

magyarországi történetének érzelmi feldolgozására, melynek célja a tanulók bolgár közösséghez való 

tartozásának erősítése. A nemzetiségi jogok, gyakorlásuk lehetséges módjainak ismerete szintén fontos 

momentum Európa öntudatos polgárainak nevelésében. 

 

5–6. évfolyam 
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E két évfolyamon továbbra is központi szerepet játszik a tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. Interjúk 

készítése, beszélgetések lefolytatása, folyamatok és jelenségek összehasonlítása, következtetések levonása, 

információk szelektálása, a történelmi időkifejezésekkel való ismerkedés és a földrajzi tájékozódási 

képességek gyakorlása veszi kezdetét. A népcsoportra jellemző ismeretek bővítése folytatódik. 
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Témakör Az ember és a környezet 
Javasolt óraszám: 

 10 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló: 

- megismeri az emberek alapvető megélhetési módjait, foglalkozásait a 

múltban és ma 

- megismeri a bolgárkertészet fogalmát, annak jelentőségét 

- nyitottá válik a közösségi értékek befogadására  

- valós képet alakít ki a társadalmi folyamatokról és az egyes társadalmi 

csoportok szerepéről, a bolgár közösség helyéről és szerepéről 

Magyarországon 

4.1.5. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A rokoni és családi kapcsolatok: rokonsági fok megkülönböztetése. További ismerkedés a családi 

ünnepekhez kapcsolódó szokásokkal: születés, esküvő, temetés stb.  

A szülőföldet, Magyarországot, Európát és a világot leíró fogalmak elsajátítása (szülőföld, haza, Balkán-

félsziget, Délkelet-Európa, Közép-Európa, Európai Unió, európai népek, kereszténység). 

Élet falun és a városban: a különbségek, előnyök, hátrányok felvázolása.  

- Az „én” fogalmának erősítése, saját helyének megismerése a családban, a magyar és a bolgár 

iskolában.  

- Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, hallott és olvasott elbeszélő szövegekből, filmekből, 

tömegkommunikációs eszközökből.  

- Információszerzés digitális eszközökből: tananyagok, videofilmek, játékok.  

- Digitális eszközök önálló használata algoritmus alapján.  

- Céltudatos internetböngészés és információszerzés adott témából. 

- Kérdések megfogalmazása önállóan vagy tanári segítséggel a tárgyalt témával kapcsolatban.  

- A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből, vagy digitálisan szerzett információból. 

- Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése szövegekben. Információk gyűjtése adott témához.   

- A bolgár és a magyar családok szokásainak összehasonlítása saját tapasztalatok, elbeszélések, 

képek alapján. 

Fogalmak 
Család, nemzetség, családfa, szomszédság, közösség, ház, építészet, városi és falusi 

ház. 

Javasolt 

tevékenységek 

Gyűjtőtevékenység a magyarországi bolgárok nemzetségei között. Családfa 

összeállítása.  

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban. 

 

  



 

147 

 

Témakör A körülöttünk lévő anyagi világ Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló:. 

- érzékeli a tárgyi kultúra elemeinek kölcsönhatását és helyüket a társadalom 

szociális és etnikai státuszában 

- nyitottá válik a közösségi értékek befogadására  

- valós képet alakít ki a társadalmi folyamatokról és az egyes társadalmi 

csoportok szerepéről, a bolgár közösség helyéről és szerepéről 

Magyarországon 

4.1.6. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A hagyományos bolgár öltözet – funkcionális és esztétikai jellege, a női és a férfi öltözet részeinek 

megismerése.  

Néhány etnográfiai régió felismerése. A hagyományok ötvözete a mai öltözködési kultúrában. 

Az otthon – az élet helyszíne, esztétikai közeg és szociális szimbólum. Az otthon történelmi fejlődése az 

ókortól napjainkig (barlang, földkunyhó, cölöpházak, hegyi és mezei házak stb.). 

Bolgár konyha – természetbarát és egészséges táplálkozás.  

Zöldségek megnevezése, hagyományos ételek készítése, receptek gyűjtése szülőktől, nagyszülőktől. 

Receptfüzet összeállítása bolgár hagyományos ételekből. 

 

- Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, hallott és olvasott elbeszélő szövegekből, filmekből, 

tömegkommunikációs eszközökből.  

- Az információszerzés digitális eszközökből: tananyagok, videofilmek, játékok.  

- Digitális eszközök önálló használata algoritmus alapján.  

- Céltudatos internetböngészés és információszerzés adott témából 

- Kérdések megfogalmazása önállóan vagy tanári segítséggel a tárgyalt témával kapcsolatban.  

- A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből, vagy digitálisan szerzett információból. 

- Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése szövegekben. Információk gyűjtése adott témához.   

Fogalmak Ruházat, népviselet, lakás, település, hagyományos konyha, ünnepi asztal. 

Javasolt 

tevékenységek 

Gyűjtőtevékenység a magyarországi bolgárok nemzetségei között. Családfa 

összeállítása.  

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban. 
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Témakör Naptár és idő Javasolt óraszám: 17 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló: 

- mélyíti az időről, a térről, az éves és családi ünnepekről szerzett ismereteit 

- pozitívan viszonyul a bolgár ünnepekhez 

- nyitottá válik a közösségi értékek befogadására  

- valós képet alakít ki a társadalmi folyamatok és az egyes társadalmi 

csoportok szerepéről, a bolgár közösség helyéről és szerepéről 

Magyarországon 

-  ismeri a bolgár szokásokat, annak viselési normáit 

4.1.7. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

 

A családban megőrzött hagyományos bolgár kultúra (szokások, mesék, öltözet, családi és közösségi 

ünnepek stb., melyeknek köszönhetően fennmaradt a bolgár nép) helyének és szerepének tudatosítása. 

Összevetés a párhuzamos magyar ünnepekkel. Lineáris és ciklikus idő, tükröződésük a családi és az éves 

naptárban. 

Ünnepi és mindennapi viselet, ünnepi ételek, családi ünnepek, a (mező)gazdasági évvel kapcsolatos 

ünnepek – a magyarországi bolgárok ünnepei (pl. Trifon-nap, Demeter-nap stb.). 

 

- Tájékozódás az idővonalban.  

- Konkrét események elhelyezése az időszalagon annak alapján, hogy melyik történt korábban és 

melyik később.  

- Az információszerzés digitális eszközökből: tananyagok, videofilmek, játékok.  

- Kérdések megfogalmazása önállóan vagy tanári segítséggel a tárgyalt témával kapcsolatban.  

- A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből, vagy digitálisan szerzett információból. 

- A bolgár és a magyar családok szokásainak összehasonlítása saját tapasztalatok, elbeszélések, 

képek alapján. 

Fogalmak 
Idő, tér, lineáris és ciklikus idő, idővonal, családi és naptári ünnep, 

hivatalos és nemzetközi ünnep.  

Javasolt tevékenységek 

Gyűjtőtevékenység a magyarországi bolgárok nemzetségei között. 

Családfa összeállítása.  

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban. 

Népi tárgyak készítése hagyományos technikával – ünnepekhez 

kapcsolódva.  
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6. évfolyam 

 

Témakör 
A bolgár megújhodás kora és a bolgár államiság 

visszaállítása 

Javasolt óraszám: 20 

óra 

Tanulási eredmények 

A tanuló:  

- felismeri a különböző tényezők szerepét egy adott közösség történeti 

fejlődésében 

- érzelmileg kötődik a bolgár múlthoz  

- erősíti a bolgár bevándorlás történetén alapuló öntudatát 

i. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

 

Az oszmán hódítás. 

Az oszmán hódítás katasztrofális hatása a bolgár nép demográfiai fejlődésére. 

Az új társadalmi struktúra szerepe, az iszlám és a pravoszláv vallás. 

A korai megújhodás és a bolgár nemzeti eszme kezdete. Az egyházi-nemzeti mozgalom szerepe a bolgár 

nemzet felszabadulásában.  

Harc a bolgár nemzet egyesítéséért. 

A tradíciók és a szokások szerepe a bolgár nemzet fennmaradásában.  

 

- A bolgárok újjászületés-kori mindennapjai (pl. oktatás, ruházkodás, viselkedés, érdeklődési kör, 

modernizációs törekvések, európai integrálódás), valamint történelmi események elmesélése és 

tárgyalása; 

- a polgárosodás korának jellegzetes szereplői (pl. a kereskedő, a tanár, az iparos, a pap, a 

forradalmár, az újságíró) pozícióiból való helyzetelemzés, érvelés; 

- tömegtájékoztatási eszközök használata a múlt és a ma megismeréséhez; 

- a bolgár társadalmi fejlődés egyes szakaszainak megkülönböztetése az évtized, század, korszak 

fogalmak segítségével. A fontosabb történelmi események és korszakok kronológiai sorrendbe 

állítása; 

- az egyidejű történelmi események felismerése, ugyanabban a korban élt történelmi személyiségek 

megnevezése; 

- események elhelyezése a történelmi sorrendben. A megismert események helyének megmutatása a 

történelmi térképen, értelmezése;  

- a történelmi események egyidejűségének felismerése, grafikus ábrázolása (idővonal, táblázatok, 

oszlopok) és az információk leolvasása.  

- tanári kérdések segítségével a történelmi események elmondása; 

- időutazás a digitális eszközök segítségével – látogatás szervezése tanári segítséggel és önállóan 

kedvenc korokhoz és hősökhöz; 

- a korhoz képest megfelelő tárgyak és eszközök választása, azok használatának ismerése. 

Fogalmak 

Szpáhi és janicsár, iszlám, pravoszláv vallás, egyházi és világi iskola, kolostor, 

családi szokás és tradíció, vallás és szokás. 
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Javasolt tevékenységek 

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban. 

Térképek olvasása. Források és dokumentumok értelmezése.  

Digitális eszközök használata az önálló tanulásban.  

 

 

 

Témakör 

 

Bolgár népi szellemi kultúra  

(mitológia és folklór) 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A tanuló:   

- ismeri a bolgár népi mitológia és folklór legfőbb alakjait 

- érzelmileg kötődik a közösségéhez  

- értékeli a bolgár folklór jelentőségét 

ii. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

Bolgár népi mondák, legendák megismerése. 

A bolgár mitológia legjelentősebb hőseinek, a hősi eposz és szereplőinek megismerése (pl. Krali Marko 

eposza, hősi népdalok a törökök elleni közdelemről, Hunyadi János megjelenése a bolgár népköltészetben 

stb.).  

Különbségtétel a szájhagyomány útján terjedő kollektív és anonim népi alkotások, valamint a személyhez 

kapcsolódó szerzői alkotások között.  

A bolgár szellemi kultúra szépségeinek, jelentőségének bemutatása a bolgár képzőművészet kiemelkedő 

alakjai műveinek megismerésén keresztül. (Pl. Nikolaj Dimitrov-Majsztora, Zahari Zograf, Kolju 

Ficseto.) 

 

- Könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása, információkeresés katalógusban és kézikönyvekben  

- a hagyományos és elektronikus médiában az értelmes kifejezés és a helyes értelmezés elsajátítása 

- kérdések megfogalmazása önállóan vagy tanári segítséggel a tárgyalt témával kapcsolatban.  

- a lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből, vagy digitálisan szerzett információból.  

- a cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása 

- érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására. Ellenérvek gyűjtése az ellenvélemények 

cáfolására. 

Fogalmak 

Mitológia, mitikus hős, szájhagyomány útján terjedő népköltészet, hősi 

eposz, népi legenda és monda. 
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Javasolt tevékenységek 

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban. 

Dramatizálás, szerepjátékok.  

Digitális eszközök használata az önálló tanulásban. 

 

 

Témakör Kisebbségi lét 
Javasolt óraszám: 

 7 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló:   

- be tudja mutatni a bolgárkertészek életét (vándor munkavállalók, később 

letelepedett családok) és magyarországi fogadtatásukat,  

- érzelmileg kötődik a bolgárok jó hírét megalapozó elődökhöz 

iii. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A bolgárok letelepedése. 

A bolgárkertészek életformájának, kultúrájának és a zöldségtermesztés úttörő jellegének megismerése 

Magyarországon.  

A bolgár közösségi intézmények kialakulási folyamatának követése, valamint a különálló, nemzetiségi 

törvények által determinált népcsoporttá alakulás folyamatának megismerése. 

- Kérdések megfogalmazása önállóan vagy tanári segítséggel a tárgyalt témával kapcsolatban;  

- a lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből, vagy digitálisan szerzett információból; 

- a cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása;  

- érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására. Ellenérvek gyűjtése az ellenvélemények 

cáfolására; 

- a híráradat kritikus befogadása, biztonságos hírforrások megismerése, hamis hírek jelenségének 

megismerése. 

Fogalmak 

Intenzív mezőgazdaság, „gurbetcsija” (gazdasági migráns), bevándorló, 

bolgárkerék, intézmény, egyház, iskola, nemzetiség.  

Javasolt 

tevékenységek 

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban. 

Digitális eszközök használata az önálló tanulásban. 

Anyaggyűjtés a magyarországi bolgárokról, annak átdolgozása és előadása 

különböző formában.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló: 

Tudjon rövid leírást készíteni a családról és a rokonságról. 

Ismerjen néhány hagyományos bolgár ételt. 

Ismerje a főbb társadalmi és gazdasági folyamatokat a bolgár megújhodás 

időszakára vonatkozóan.  

Ismerje az egyes társadalmi csoportok szerepét, a bolgár közösség helyét és 

szerepét Magyarországon. 

Ismerje a bolgár és magyar ünnepi szokásokat. 

Tudja megkülönböztetni a nép- és műköltészeti alkotásokat. 

Ismerjen legalább 8–10 mondást és találós kérdést. 

Memoriterként tudjon legalább 4 népdalt.  

Ismerjen népi mondákat és legendákat, bolgár mitológiai hősöket.  

Ismerjen legalább három bolgár képzőművészt, legyen képes műveik 

megkülönböztetésére.  

Ismerje a bolgárkertészet történetét. 

Legyen tisztában a rokon-idegen, a ti-mi és az én-te fogalmakkal. 

Legyen toleráns a másság iránt. 

 

 

7–8. évfolyam 

 

Ezeken az évfolyamokon az előző szakaszokhoz kapcsolódva a már megalapozott kompetenciák fejlesztése 

a feladat. A földrajzi és történelmi ismeretek bővítésén keresztül fejleszti a térben és időben való tájékozódási 

készséget. 

Ebben a pedagógiai szakaszban prioritást élvez a véleményalkotásra, problémamegoldó 

gondolkodásra nevelés, a hovatartozás tudatosítása, az önazonosság vállalásának erősítése. 
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7. évfolyam 

 

Témakör Munka a családban és a társadalomban Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló:    

- érzékeltetni tudja a különbségeket a hagyományos és a mai világ között 

- be tudja mutatni a munka szerepét az emberi társadalom fejlődésében 

- szociálisan érzékeny  

- segítőkés viselkedésre törekszik 

iv. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

 

Az élet mindennapi ismétlődő elemeinek megismerése (ünnepek és mindennapok, a nő és férfi szerepe, a 

gyereknevelés, otthonteremtés). 

Munkamegosztás a családban és a társadalomban. 

A piac kialakulása, szerepe a társadalmi kapcsolatok erősödésében, valamint nemzetformáló szerepe. 

A szükségletek kielégítése a hagyományos társadalomban. Termény- és árugazdaság. 

Összefüggések megállapítása a gazdasági fejlődés és az emberi élet minősége között.  

 

- A tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése. Saját vélemény érthető 

megfogalmazása;  

- mások véleményének türelmes meghallgatása és figyelembevétele. 

- Az elsajátított tananyaghoz fogalmazzon meg kérdéseket, és tegye fel azokat diáktársainak korrekt 

formában; 

- legyen fogalma az ember szerepéről a környezet átalakításában. 

- Céltudatos internetböngészés és információszerzés adott témából. Digitális eszközök önálló 

használata algoritmus alapján; 

- információgyűjtés egy adott problémáról segédkönyvekből, digitális eszközök segítségével, azok 

rendszerezése szóban; 

- az összegyűjtött anyagok kiselőadás – prezentáció, kisfilm vagy más digitális formában való 

bemutatása.  

Fogalmak 

Foglalkozás, gazdasági ágazat, nomád, letelepedett társadalom, termőföld és 

parlagföld, bolgárkerék, háziasított és vadon élő állat, céh, inas, mester, kézműves 

„bazársor”. 
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Javasolt 

tevékenységek 

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban. 

Digitális eszközök használata az önálló tanulásban. 

Anyaggyűjtés a magyarországi bolgárokról, annak átdolgozása és előadása 

különböző formában. 

 

 

 

Témakör Bulgária földrajza 
Javasolt óraszám: 

 35 óra 

Tanulási eredmények 

A tanuló:    

- megérti a természeti adottságok és az emberi életformák közötti 

összefüggéseket 

- ismeri az összefüggéseket a település típusa és a lakosság foglalkozása 

között 

- tud kérdéseket megfogalmazni az elsajátított anyaghoz 

- érzelmileg kötődik a bolgár tájhoz 

v. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

 

Bulgária domborzati viszonyainak, ásványkincseinek megismerése térképek segítségével, földrajzi helyük 

meghatározása, az éghajlati sajátosságok jellemzőinek bemutatása, a vízgyűjtő medencék azonosítása a 

térképen.  

Ismeretek Bulgária lakosságáról – létszám, nemzetiségek, összetétel. Bulgária jelenkori gazdaságának, 

földrajzi adottságainak megismerése: 

földrajzi helyzet, határok, tengerpart; 

domborzat és ásványi kincsek; 

éghajlat és folyók; 

természeti tájak; 

lakosság – létszám és összetétel; 

gazdaság; 
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környezeti problémák – védett természeti objektumok és területek. 

 

- A térkép legfontosabb elemeinek felismerése: vizek, domborzati jelölések, államhatárok, 

települések; 

- a tanult helyek megkeresése a térképen;  

- saját vélemény érthető megfogalmazása. Mások véleményének türelmes meghallgatása és 

figyelembevétele; 

- fogalmazás írása, rajz készítése adott témában. 

Fogalmak 

Földrajzi térkép, térképtípus, vaktérkép, védett természeti terület, rezervátum, 

védett növény- és állatfajta, településföldrajz, domborzat, víztartalék, 

tengerpart. 

Javasolt tevékenységek 

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban. 

Digitális eszközök használata az önálló tanulásban. 

 

8 osztály 

 

Témakör A tárgyi népi kultúra esztétikája 
Javasolt óraszám: 

 7 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló:    

- megérti a szép és a csúnya fogalmak viszonylagosságát  

- érzelmileg kötődik a bolgár népi kultúra tárgyi világához 

- érti a különbséget a népi kultúra és a szerzői művészet között, ismeri a 

kettő közötti kölcsönhatást 

vi. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A legfőbb esztétikai kategóriák felsorolása, az esztétikai értékekkel rendelkező tárgyak és épületek 

megkülönböztetése, az emberre gyakorolt hatásuk leírása.  

A bolgár ház jellegzetességei. 

A népművészet tárgyai (pl. öltözet, szőnyegszövés, fafaragás, fazekasság, hímzés) megismerése és 

jellemzése az esztétika szemszögéből.  

A templomok építészete és díszítése. A bolgár ikon. 

Mi a szép, mi a hasznos és ezek összevetése.  

Esztétika és haszonelvűség (pragmatizmus). 
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- Ismerje és használja az alapvető fogalmakat a feladatok leírásánál és megoldásánál; 

- ismerje fel az ellentmondásokat és az egybeeséseket a különböző információs forrásokban 

található leírásában;  

- az elsajátított tananyaghoz fogalmazzon meg kérdéseket, és tegye fel azokat diáktársainak korrekt 

formában. 

 

Fogalmak 
Szép és csúnya, haszonelvűség, szerzői művészet. 

Javasolt 

tevékenységek 

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban. 

Digitális eszközök használata az önálló tanulásban. 

Múzeum- és könyvtárlátogatás. 

 

 

 

Témakör Bulgária az újkorban 
Javasolt óraszám: 

 30 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló:    

- ismeri a 20. század eleji bolgár modernizáció korlátait  

- megérti az egyén és a tömegek szerepét a történelemben  

- kritikusan értékeli a 20. század nagy ideológiai mozgalmainak 

(szocializmus, fasizmus, demokrácia) szerepét. 

vii. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A történelem szerkezete és korszakokra bontása. 

Bulgária a felszabadulás után. 

Harc a nemzeti egységért és a nemzeti ideálok csődje. 

A nagyhatalmak szerepének megismerése a bolgár történelemben. Szocialista kísérlet Bulgáriában. 

Demokratikus változások – az átmenet nehézségei. 

A kulcsfontosságú történelmi személyek megismerése és jelentőségük Bulgária történetében. 

 

- Információgyűjtés egy adott problémáról segédkönyvekből, digitális eszközök segítségével, azok 

rendszerezése szóban; 

- az összegyújtott anyagok kiselőadás – prezentáció, kisfilm vagy más digitális formában 

bemutatása; 

- feltevések megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének 

mozgatórugóiról.  
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- feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-történelmi jelenségek hátteréről, feltételeiről, 

okairól. Érvek gyűjtése a feltevések mellett és ellen; 

- ismerje és használja az alapvető történelmi fogalmakat a feladatok leírásánál és megoldásánál; 

- ismerje fel az ellentmondásokat és az egybeeséseket ugyanannak az eseménynek különböző 

információs forrásokban található leírásában;  

- az elsajátított tananyaghoz fogalmazzon meg kérdéseket, és tegye fel azokat diáktársainak korrekt 

formában. 

Fogalmak 
Bulgária egyesítése, Első és Második Balkán-háború, I., II. világháború, monarchia, 

szocializmus, fasizmus, demokrácia. 

Javasolt 

tevékenységek 

Projektmunka – tematikus tabló készítése önállóan vagy csoportban. 

Digitális eszközök használata az önálló tanulásban. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló: 

Tudjon rövid leírást készíteni a családban és a társadalomban zajló 

munkafolyamatokról. 

Ismerje a környezetét és a körülötte lévő anyagi világot. 

Értse a főbb társadalmi és gazdasági folyamatokat a bolgár megújhodás 

időszakára vonatkozóan. 

Be tudja mutatni a munka szerepét az emberi társadalom fejlődésében. 

Érzelmileg kötődjön a bolgár népi kultúra tárgyi világához. 

Meg tudja különböztetni a nép- és műköltészeti alkotásokat. 

Memoriterként tudjon legalább 4 népdalt.  

Ismerjen népi mondákat és legendákat, bolgár mitológiai hősöket.  

Legyen tisztában a hősi eposz fogalmával és jellemzőivel, szereplőivel. Ismerjen 

legalább három bolgár képzőművészt, legyen képes műveik megkülönböztetésére.  

Ismerje a bolgárkertészet történetét. 

Legyen tisztában a rokon-idegen, a ti-mi és az én-te fogalmakkal. 

Legyen toleráns a másság iránt.  
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BOLGÁR NÉPISMERET 
 

9.-12. évfolyam 

A bolgár népismeret oktatása az anyaországi és a magyarországi bolgárok nemzeti kultúrájának elsajátítására 

koncentrál. A tárgy kommunikációs készségek kialakítására törekszik, amelyek segítségével egyrészt el lehet 

igazodni egy multikulturális közegben, másrészt a tantárgy tartalma hozzásegít ahhoz, hogy a tanulók 

tiszteljék saját és más népek kulturális értékeit. Saját tapasztalatokból kiindulva – család, környezet, 

mindennapi szokások, tradíciók és ünnepek – a tanulók által ismert világ folyamatosan tágul, és tartós érzelmi 

kötődések alakulnak ki bennük elődeik iránt, a felsőbb évfolyamokban pedig ezek az érzelmi kötődések 

tudatosulnak is. 

Az a fejlesztés, amelynek eredményeképpen a tanuló orientálódni tud ismert és ismeretlen közegben, 

tájékozódni tud időben és térben, megismeri a szokásokat és a hagyományokat, olyan képességek 

kialakulásához vezet, amelyek segítségével a tanuló képessé válik önálló tudás elsajátítására és e 

tudás - különböző körülmények között való - alkalmazására is. 

A népismeret tanítása során olyan képességeket kell fejleszteni a diákokban, amelyek segítségével 

megbirkóznak majd a különböző kultúrákban való szocializációs problémákkal. 

A tanítás során speciális figyelmet kell fordítanunk a kisebbség és a többség közötti kapcsolatokra, 

valamint az ebből eredő problémák megoldására szűkebb és tágabb körben (közösség, település, állam, 

Európa stb.). Szintén kiemelt feladat a vitakészség kialakítása, a vélemény kulturált, érvekkel kísért 

kifejtésének fejlesztése, más véleményének meghallgatása, társadalmi jelentőségű kérdésekhez való kritikus 

hozzáállás. Ezen kompetenciák kialakítását a lehető legkorábban célszerű elkezdeni, természetesen 

figyelembe véve a diákok életkorát és érdeklődési körét. 

A bolgár népismeret tananyagának elsajátítása révén gazdagodik a diákok nyelvtudása is. 

Különös figyelmet kell fordítani a hagyományok, valamint a bolgárok anyaországi, diaszpórabeli és 

magyarországi történetének érzelmi feldolgozására, melynek célja a tanulók bolgár közösséghez való 

tartozásának erősítése. A nemzetiségi jogok, gyakorlásuk lehetséges módjainak ismerete szintén fontos 

momentum Európa öntudatos polgárainak nevelésében. 

 

 

9–10. évfolyam 

 

A 9. és a 10. évfolyamban a népismeret oktatása során kialakul a másokhoz – személyekhez, nemzeti 

közösségekhez és más csoportokhoz – való toleráns hozzáállás. A tanórákon központi helyet foglalnak el az 

olyan fogalmak, mint nemzet, multikulturális közeg, európai kultúra. 

A tömegtájékoztatásban való eligazodás, a kritikus böngészés a felkínált információk között, a 

megbízható források választása révén a diákok elsajátítják az önálló gondolkodás módszereit. Megtanulják a 

jogi normákban való eligazodást, amelyek szabályozzák a nemzetiségek és általában az emberi együttélés 

jogait és normáit. 

A hovatartozáshoz való tudatosan kiépített viszonnyal párhuzamosan, a közösség múltjának 

elsajátítása során, kialakul a bolgársághoz való pozitív érzelmi viszonyulás is. Azon többletek, amit a bolgár 

nemzetiséghez való tartozás ad – egy plusz nyelv birtoklása, más kultúra ismerete, mások toleráns elfogadása 

–, értékként való megélése. Kialakul a globális problémákhoz való civil (felelősségteljes) viszony – 
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környezetünk megóvása, törekvés a természetbarát energiahordozók használatára, veszélyeztetett fajok 

védelme stb. 

 

9. évfolyam 

 

 

 

Témakör 
Bolgárok Magyarországon – letelepedési 

hullámok és befogadás 

Javasolt óraszám:  

10 óra 

Tanulási 

eredmények 

 

A tanuló: 

- Ismeri a források kritikus használatát, tanár segítségével 

próbálja elemezni azokat; 

- Szépirodalmi szövegeket, filmeket stb. elemez történeti 

hitelességük szempontjából; 

- Összehasonlítja különböző értékrendeket, kialakítja saját 

értékrendszerét;  

- Fejleszti a kritikus gondolkodását, törekszik a demokratikus 

jogok aktív védelmére. 

viii. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A bolgárkertészet és helye a magyar gazdasági életben. 

Helytörténeti kutatások a magyarországi bolgárokról. 

A magyarországi bolgárok intézményei és szervezetei. 

Nemzetiségi média. 

Nemzetiségi jogok és védelme. 
 

- Történelmi térkép használata – térben és időben való eligazodás; 

- információgyűjtés írott forrásokból, statisztikai adatokból, grafikonokból és 

diagramokból;  

- különböző korok történelmi térképeinek összevetése, a különbségek okainak feltárása; 

- az elsajátított tudás alkalmazása új szituációban. Analógiák a jelenkorral;  

- az idő ábrázolása grafikonon, kronológiai adatok elrendezése;  

- a kiemelkedően fontos események, jelenségek időbeni pontos elhelyezésének 

képessége;  

- az új tananyag időbeni elhelyezése az ismert kulcseseményekhez viszonyítva; 

- beszélgetés a nemzetiségi jogról. 

Fogalmak 
Nemzet, a nemzetek kialakulása, diaszpóra, népcsoport, nemzetiségi jog, 

jogi garancia, kulturális autonómia. 

Javasolt 

tevékenységek 

Információk és tartalmak kritukus elemzése – történelmi dokumentumok, 

képek, térképek stb.  

Történelmi személyiségek portréjának készítése szempontok alapján.  

Beszélgetés és vita egy-egy emberismereti, társadalmi, történelmi témáról. 

Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló, PPT készítése. 

Prezentáció készítése történelmi-társadalmi témákról, cáfolatok kifejtése, 

következtetések levonása. 
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Témakör 

 

Földrajzi elhelyezkedés és földrajzi adottságok 

 

Javasolt óraszám:  

10 óra 

Tanulási 

eredmények 

 

A tanuló: 

- fejleszti a tájékozódási képességeit  

- pozitív érzelmi viszonyt alakít ki az anyaország természeti 

változatossága és szépsége iránt 

- megérti a különböző természeti jelenségek közötti kapcsolatot, 

valamint azok gazdasági és társadalmi fejlődésre gyakorolt 

hatását 

ix. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

Földrajzi helyzet.  

Határok és kapcsolat a világgal. 

Bulgária domborzata. 

Bulgária éghajlata. 

Talaj, víz, flóra és fauna. 

Éghajlatváltozás és az ember gazdasági tevékenysége. Környezetszennyezés és 

környezetvédelem. 

Földrajzi régiók. 
 

- Tájékozódási képesség fejlesztése Európa és a Balkán-félsziget térképein;  

- tematikus térképek használata; 

- a terület meghatározása a földrajzi térképen; 

- egy meghatározott régió jellemzése térkép alapján – jelekre és szimbólumokra 

támaszkodva;  

- információgyűjtés nyomtatott és elektronikus sajtóból; 

- Bulgária elhelyezkedése és a jó szomszédsági kapcsolatok. 

Fogalmak 

Természetföldrajzi terület, domborzat, növényzet, időjárás, tengerszint 

feletti magasság, esőzés. Folyóhálózat, növényzet, fennsík, alföld, 

völgykatlan, domborzati és alacsony hegyvidéki terület, magas hegyvidéki 

terület, kőzet. Éghajlati tényező, éghajlati erőforrás, antropogén változás. 

Javasolt 

tevékenységek  

Kirándulási terv készítése. Prezentáció különböző földrajzi objektumokról 

– előadás, PPT prezentáció készítése. 

Tematikus térképek használata. Vaktérképek kitöltése.  

Táblazatok és diagramok olvasása, illetve készítése statisztikai adatokból. 

 

 

Témakör Bulgária gazdasági régiói 
Javasolt óraszám:  

17 óra 
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Tanulási 

eredmények 

 

A tanuló: 

- képes a Föld globális problémái iránti aktív civil hozzáállásra.  

- igényli konkrét környezetvédelmi tevékenység végzése a 

közvetlen környezetben. 

x. Ismeretek/fejlesztési feladatok 

Gazdasági régiók – jellemzői, elhelyezkedés a térképen. 

Gazdasági ágazatok régiók szerint. Népesség és települések.  

A környezetvédelem fontossága. A bulgáriai helyzet. 
 

- Táblázatok, grafikonok készítése szöveg vagy számadatok alapján;  

- összehasonlítás különböző régiók adatai között, összefüggések észlelése;  

- a globális problémák elemzése, aktív pozíció kialakítása;  

- az általános tudás konkrét tevékenységekre bontása a tanuló közvetlen környezetében. 

Fogalmak 

Gazdasági régió, migráció, urbanizáció, demográfiai elemzés, települések, 

nagyvárosok. Iparágak. Közlekedés, kereskedelem, oktatás, egészségügy, 

idegenforgalom.   

Globális probléma, környezetvédelem, védett terület.  

Javasolt 

tevékenységek 

Térképelemzés.  

Kirándulási terv készítése. Prezentáció különböző földrajzi objektumokról 

– előadás, PPТ. 

Várostérképek használata.  

Táblazatok és diagramok olvasása, illetve készítése statisztikai adatokból. 

 

 

 

10. évfolyam 

 

Témakör 

TÉMÁK A BOLGÁR TÖRTÉNELEMBŐL: 

Etnikai csoportok a bolgár állam 

megalakulásakor 

Javasolt óraszám:  

15 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló: 

- kritikusan használja a forrásanyagokat történelmi hitelességük 

szempontjából 

- véleményt formál személyek, csoportok és intézmények 

cselekedeteinek motivációiról 

- összehasonlít különböző értékeket. 

Ismeretek/fejlesztési feladatok 

Trákok, óbolgárok és szlávok a Balkán félszigeten.  

A bolgár állam megalakulása. 

A szlávok egyesülése, és az állam határainak kitágítása. 
 

- Térben és időben való tájékozódás; 

- etnikai csoportok és kölcsönhatásuk fogalma; 

- lakosság, migráció – okok, következmények; 
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- az állam fogalma;  

- a személy szerepe a történelemben; 

az anyagi és szellemi kultúra fogalma.   

Fogalmak 
Nemzetség, törzs, törzsi szövetség, állam, foglalkozás, nomád, 

földművelés, állattenyésztés, vallás, népvándorlás, államközi kapcsolat. 

Javasolt 

tevékenységek 

Térképhasználat. Régészeti forrásokból szerzett információk elemzése. 

Az idő grafikus ábrázolása, kronologikus adatok felsorolása. 

Az új tananyag elhelyezése az időben, figyelembe véve az ismert 

kulcseseményeket (a világ- és a bolgár történelemből). 

Történelmi szövegek értelmezése.  

 

 

 

Témakör 

TÉMÁK A BOLGÁR TÖRTÉNELEMBŐL: 

A kereszténység és a szláv nyelv egyesítő 

szerepe a középkorban 

Javasolt óraszám:  

22 óra 

Tanulási 

eredmények 

 

A tanuló: 

- megérti a szláv nyelv és kultúra szerepét a középkori Európában 

- megfogalmazza a bolgár állam szerepét a szláv kultúra 

alakulásában 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kereszténység felvétele. A kereszténység szerepe az európai középkorban. Az egyház 

szerepe a múltban és ma. 

A középkori kultúra virágzása. 

Pogányság és az eretnek mozgalmak. 

Bizánci hatás a bolgár kultúrában. 

Az Aszenok dinasztiája és a Második bolgár cárság. 

Oszmán terjeszkedés a Balkánon. 
 

- Térben és időben való elhelyezés – idővonal és történelmi térkép;  

- középkori szerzők műveinek és illusztrációinak elemzése; 

- hasonlóságok és különbségek felkutatása a bolgárok és magyarok történelmi 

sorsában; 

- a kelet- és nyugat-európai kereszténység és kultúra összehasonlítása; 

- Kelet és Nyugat fogalmának keletkezése és jelentősége. Központ és periféria;  

- építészet, képzőművészet, zene – a keresztény művészet fogalma;  

az események elhelyezése térben és időben.  

Fogalmak 
Kereszténység és keresztény kultúra, kultúrák ütközése és együttélése, 

diplomácia, bel- és külpolitika, szláv kultúra, szláv–bizánci kultúrkör. 

Javasolt 

tevékenységek 

Forrás és illusztrációs anyag elemzése. 

Időutazás a digitális eszközök segítségével – látogatás szervezése kedvenc 

korokhoz és hősökhöz önállóan 

 

 

A fejlesztés várt A tanuló  
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eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Ismerje a nemzetiségek helyét és szerepét a mai társadalomban. 

Érezze magát a bolgár közösség tagjának. 

Legyenek ismeretei a magyarországi nemzetiségi jogokról. 

A közösség keretein belül, törekedjen hasznos együttműködésre más 

személyekkel és szervezetekkel. 

Ismerje a bolgár hagyományos és nemzeti ünnepeket, érzelmileg vállaljon 

közösséget velük, különböztesse meg a pravoszláv tradíciókat, az általuk 

kialakított anyagi és szellemi kultúrát. 

Tudjon tájékozódni a térképek és más eszközök segítségével. Tudja 

elemezni a földrajzi és geopolitikai viszonyok hatását a múltban és ma. 

Legyen tisztában alapvető földrajzi fogalmakkal. Legyen érzékeny a 

környezetvédelmi problémák iránt. Tegyen erőfeszítéseket a környezet 

megóvása érdekében, törekedjen az egészséges életvitelre.  

Legyen képes gyűjtő- és tanulmánymunkára a magyarországi bolgár 

közösséggel kapcsolatban. 

Legyen képes összegyűjteni a szükséges információt, hagyja figyelmen 

kívül a nem megfelelő információ forrásait. Tudjon összehasonlítani 

információforrásokat, valamint válogatni közülük. 

Használja kritikusan a forrásokat. 

Legyen képes szépirodalmi szövegeket, filmeket stb. elemezni történeti 

hitelességük szempontjából. 

Tudjon prezentációt készíteni adott témából.  

Rendelkezzen megfelelő lexikális és kommunikatív képességgel bolgár 

nyelven.  

 

 

 

11–12. évfolyam 

 

A népismeret oktatásának befejező szakasza a bolgár történelem és kultúra források alapján történő 

megismerésére helyezi a hangsúlyt. Az iskolai oktatás első 10 évében szerzett ismeretekre alapozva a 

figyelem a múlt és jelen kulturális és történelmi tényeinek tudományos megközelítésére irányul. A történelmi 

forrásokkal való foglalkozás készségének elmélyítése, a többszereplős szituációk értelmezése, a különböző 

társadalmi és kulturális körök érdekeibe való betekintés pedig, nemzetiségi létük megőrzési formáinak 

elsajátítását eredményezi. 

Ebben a szakaszban prioritást élvez a megalapozott érveléshez nélkülözhetetlen készségek fejlesztése, 

a pró és kontra vélemények figyelembevételének gyakorlása, a kulturált vitához és tudományos 

véleménycseréhez szükséges módszerek elsajátítása. Fontossá válik az önálló életvitelhez szükséges 

szokások kialakítása: tájékozódás kritikus szituációkban, támaszok keresése, a családban, az iskolában, a 

rokoni, baráti környezetben, a társadalmi szervezetekben és az internet közösségeiben, valamint az 

élethosszig tartó tanulás szükségességének felismerése, információszerzés napjaink információs hálójából, a 

forrásokhoz való kritikus közelítés. 

 

 

11. évfolyam 
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Témakör 

TÉMÁK A BOLGÁR TÖRTÉNELEMBŐL: 

A birodalmak szerepe – kölcsönhatás és 

ütközés 

Javasolt óraszám:  

15 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló: 

- olyan fogalmakat képes megérteni és használni, mint kultúrák 

ütközése, a gazdasági és politikai érdekek által előidézett 

társadalmi válsághelyzet  

- be tudja mutatni az oszmán terjeszkedés tragikus hatását 

Bulgáriában és a Balkán-félszigeten 

Ismeretek / fejlesztési feladatok 

Az Oszmán Birodalom felépítése és kultúrája. A vallás és államépítés közötti viszony. Keleti 

típusú társadalmak.  

A bolgár társadalom a ХV-ХVІІ században. A társadalom demográfiai és szociális struktúrája. 

A bolgár társadalom demográfiai leépülése. A patriarchális formák fennmaradása, család – a 

bolgár nép fennmaradásának alapja. 

A szervezett élet hagyományos formái. 

A bolgár újjászületés kezdete. Az ipari fejlődés és az intenzív mezőgazdaság fogalma. A 

nemzetiségi öntudat megőrzése. Az oktatás és az egyházi mozgalom szerepe 

Felszabadító mozgalmak és a Balkán-kérdés. Szervezett harcok a felszabadulásért – európai 

befolyás és saját út keresése. Nemzeti törekvések és ellentétek a Balkánon. 
 

- Különböző nehézségű szövegek értelmezése;  

- statisztikai adatok és más forrásanyagok elemzése; 

- összefüggés keresése az európai folyamatok és a balkáni események között; 

- történelmi személyiségek életének és munkásságának elemzése; 

idővonal készítése, személyek és események elhelyezése időrendben. 

Fogalmak 

Birodalom, érdekütközés, gazdasági ágazat, intenzív mezőgazdaság, ipari 

központ, patriarchális viszony, demográfiai struktúra, felvilágosodás, 

felszabadító mozgalom. 

Javasolt 

tevékenységek 

Forrás és illusztrációs anyag elemzése. Térkép és idővonal használata.  

Időutazás a digitális eszközök segítségével – látogatás szervezése kedvenc 

korokhoz és hősökhöz önállóan vagy csoportban.  

 

 

 

Témakör 
TÉMÁK A BOLGÁR TÖRTÉNELEMBŐL: 

Nemzetállam – cél és illúzió 

Javasolt óraszám:  

10 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló: 

- tudatosan és érzelmileg is vállalja nemzeti hovatartozását 

- toleránciát tanúsít más nemzetek és csoportok iránt 

Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A modern bolgár állam létrejötte 

A hatalmi ágak megosztása, az alkotmány fogalma. Politikai pártok, kül- és belpolitika és 

kölcsönhatásuk. 



 

165 

 

Harcok a bolgárok egyesítéséért 

Bulgária felemelkedése a ХХ sz. elején. Próbálkozások az európai fejlődés ritmusához való 

csatlakozásra. A társadalom modernizációja és a patriarchális viszonyok. 

A nemzeti illúziók kudarca. Szövetségi viszonyok az I. világháború előestéjén. A cél 

elérésének politikai és katonai eszközei. 
 

- Táblázatok elemzése és szövegértés;  

- a nemzeti ideálok szerepe a társadalom fejlődésében a különböző történelmi 

időszakokban;  

- térképhasználat és elemző munka összehasonlító demográfiai táblázatokkal;  

a politika értelmezése mint a „lehetőségek tudománya”. 

Fogalmak 
Hatalmi ágak megosztása, alkotmány, politikai párt, modernizáció, ipar, 

oktatás, nemzetpolitika, háború, háborús szövetség, demográfia, 

nacionalizmus. 

Javasolt 

tevékenységek 

Forrás és illusztrációs anyag elemzése. Térkép és idővonal használata.  

Időutazás a digitális eszközök segítségével – látogatás szervezése kedvenc 

korokhoz és hősökhöz önállóan vagy csoportban.  

Táblazatok és diagramok olvasása, illetve készítése statisztikai adatokból. 

 

 

 

Témakör 

TÉMÁK A BOLGÁR TÖRTÉNELEMBŐL: 

A ХХ. század nagy kísérletei – a totalitarizmus 

formái 

Javasolt óraszám:  

10 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló: 

- felismeri a totalitarizmus pusztító hatásait a társadalomban – a 

bolgár történelem révén, az európai és magyar történelem 

ismeretében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tekintélyelvűség és monarchizmus a két háború között 

A demokratikus struktúrák korrodálása és a tekintélyelvű állam felépítése. Európai modellek 

és nemzeti sajátosságok. A modernizációs kísérletek folytatása. 

Bulgária a II. világháború idején 

Kísérletek a két háborús oldal közötti lavírozásra – a szatellitek sorsa. 

„Népi demokrácia” és a civil társadalom megsemmisítése 

Áprilisi remények – 1956 után 

A kelet-európai totalitárius rendszer szétesése. A jelen gazdasági, politikai és kulturális 

folyamatai. 
 

- Konkrét szituáció elemzése és összehasonlítása más államokéval – hasonlóságok és 

különbségek felfedezése;  

- a közös tendenciák és a helyi különbségek megmutatása – készség ezek 

szétválasztására; 

- az adott korszak dokumentumainak elemzése: szövegrészek és fényképek az 

eseményekről;  

- a közelmúlt és az élő kortársak tapintatos megközelítése; 

szokások és készségek kialakulása a jelenkor világába való orientációhoz: sajtókövetés, a 
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különböző forrásokból származó aktuális információk összehasonlítása. 

Fogalmak 
Tekintélyelvűség, totalitarizmus, civil társadalom, népfront, holocaust, 

népi demokrácia, jelenkori információs társadalom. 

Javasolt 

tevékenységek 

Forrás és illusztrációs anyag elemzése. Térkép és idővonal használata.  

Sajtókövetés, hamis hírek megkülönböztetése.  

Időutazás a digitális eszközök segítségével – látogatás szervezése kedvenc 

korokhoz, ill. a jövőben önállóan vagy csoportban. 

Táblazatok és diagramok olvasása, illetve készítése statisztikai adatokból. 

 

 

Témakör 
TÉMÁK A BOLGÁR TÖRTÉNELEMBŐL: 

Bulgária a globális világban 

Javasolt óraszám:  

2 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló: 

- megérti a globális és a lokális kölcsönhatását a jelenkori 

társadalomban 

- be tudja mutatni a jelenkori információs társadalom bonyolult 

kölcsönhatásait  

- megtanulja a különböző adatkeresési technikákat 

Ismeretek/fejlesztési feladatok 

Demokratikus útkeresés – új intézmények létrehozása 

Politikai pártok, politikai harc. A politizálás parlamenti és parlamenten kívüli formái. Az 

európai intézmények és Bulgária 

A globális problémák és bulgáriai aspektusuk 

Világháló – láthatóak vagyunk? 

Világháló – információ és információözön. Bulgária és a világháló.  

- Az egyén és a társadalom szerepe, politikai és anyagi előfeltételek elemzése;  

- a politikai dialógus kultúrájának elemei;  

- a tradíciók és a jelenkor kölcsönhatása;  

- a garantált jogok összehasonlítása a valóságos helyzettel és következtetések levonása 

az érdekek megvalósításának mértékéről; 

- a globális problémák megfogalmazása és annak vizsgálata, hogy milyen hatással 

vannak a társadalom mindennapjaira; 

- aktív és együttérző vélemény kialakítása: minden, ami történik személyesen is érint 

minket. 

Fogalmak 
Jog, társadalom, média, európai intézmény, globális probléma, ökológia, 

energiahordozó. 

Javasolt 

tevékenységek 

Sajtóanyag elemzése. Térkép és idővonal használata.  

Sajtókövetés, hamis hírek megkülönböztetése. 

Táblazatok és diagramok olvasása, illetve készítése statisztikai adatokból. 

 

 

11. évfolyam 
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Témakör 
A BOLGÁR FOLKLÓR ÉS A MŰVÉSZETEK: 

A folklór és a hagyományos művészetek 

Javasolt óraszám:  

10 óra 

Tanulási 

eredmények 

 

A tanuló: 

- érdeklődést mutat a bolgár hagyományok és a folklór iránt 

- fogékonyságot tanúsít a szépség iránt 

- pozitív érzelmi viszonyt alakít ki a bolgár folklór iránt – zene, 

táncok, népi kézműves alkotások  

- képes megkülönböztetni az értékes alkotásokat a giccstől 

Ismeretek/fejlesztési feladatok 

Anyagi kultúra. Alapanyagok, technikák, körzetek. A mindennapok tárgyai. Kultusztárgyak. 

Mítoszok és legendák. Közös motívumok a bolgár és a magyar mitológiában (pl. a 

csodaszarvas). 

Mesék és dalok. A mesék és dalok tematikus klasszifikációja.  

A bolgár folklór jelenkori olvasata. 

Autentikus folklór. A folklór tükröződése a szerzői művekben – irodalom, zene, színház, 

képzőművészet. A bolgár folklór mágneses ereje – régiesség és jelen. 
 

- A bolgár kultúra ősi jellegének felismerése;  

- többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárása; 

- mások véleményének türelmes meghallgatása, érvelésének összefoglalása és 

figyelembevétele;  

- a vita során a véleménykülönbségek tisztázása, a saját álláspont továbbfejlesztése 

mások véleményének figyelembevételével; 

beszámoló, kiselőadás megtartása. 

Fogalmak 

Anyagi lét, kultúra, népi kézművesség, mítosz, legenda, bolgár mitológia, 

népművészeti forma, mitikus, mindennapi, varázslatos mese, állatmese, 

autentikus folklór. 

Javasolt 

tevékenységek 

Önálló tájékozódás különböző forrásokból, kiselőadás, prezentáció 

készítése. Folklór és alkotói művek összehasonlítása. Beszélgetések, viták 

– a folklór és a kortárs művészet.  

 

 

 

Témakör 

A BOLGÁR FOLKLÓR ÉS A MŰVÉSZETEK: 

A zene és a vizuális művészetek  

 

Javasolt óraszám: 

10 óra 

Tanulási 

eredmények 

A tanuló: 

- fejleszti esztétikai érzékét a bolgár vizuális művészetek és a zene 

alkotásainak megismerésén keresztül  

- megismeri és emocionálisan közelíti a bolgár vizuális és 

zeneművészet főbb alkotásait 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A legősibb ábrázolások bolgár területeken 
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Az első ábrázolások jelentősége és szerepe az emberiség hajnalán.  

Keresztény művészet 

Az ideológia és a művészet közötti kapcsolat. A szláv-bizánci kultúrkör és a bolgár művészet 

helye. 

A jelenkor művészete 

A jelenkori bolgár művészeti iskola keletkezése. Stílusok és technikák a jelenkor 

művészetében  
 

- A bolgár kultúra ősi jellegének felismerése;  

- a művészet kapcsolata az ember érzelmi állapotával és problémáival; 

párhuzamok keresése az európai művészettel. 

Fogalmak 

Ikon, ikonográfia, reneszánsz elem, művészeti iskola, hagyomány, 

jelenkori művészet, stílus, ábrázolási technika. 

Középkori pravoszláv zenei műfaj, folklórmotívum, globális és lokális – 

transznacionális kapcsolat; zenei kabaré, reklám, videoklip stb., dzsessz, 

pop, etno. 

Közösségi ház (csitaliste), színházi műfaj, komédia, tragédia, dráma, zenés 

színház, bábszínház, abszurd színház. 

Kinematográfia, operatőr, filmrendező, közelkép, mesterséges fény, 

filmipar, tömegjelenet, kaszkadőr, némafilm, dokumentumfilm. 

Javasolt 

tevékenységek 

Önálló tájékozódás különböző forrásokból, kiselőadás, prezentáció 

készítése. Zenehallgatás, vizuális művészetek műveinek nézése, 

megfigyelése. 

 

 

 

Témakör 
A BOLGÁR FOLKLÓR ÉS A MŰVÉSZETEK: 

A virtuális világ és az ember  

Javasolt óraszám:  

11 óra 

Tanulási 

eredmények 

 

A tanuló: 

- megismeri különböző virtuális produktumokat.  

- kritikusan fogad be a különböző tartalmú alkotásokat,  

- véleményt formál a képi ábrázolásokkal kapcsolatosan 

Ismeretek/fejlesztési feladatok 

A digitális ábrázolás szerepe a jelenkorban: fotográfia, televízió, videó, internet. 
 

- Az ábrázolás jelenkori technikáinak megismerése és használata;  

- a mozgásábrázolás új formái és ezek hatása a gyerekekre az emberi társadalomban;  

- az ábrázolás jelenkori formáinak internacionalizálása. 

Fogalmak 

John Vincent Atanasoff, digitális könyvtár, multimédiás tartalom, website, 

információ-áramlás, fake news, tömegkultúra, digitális egyenlőtlenség, 

virtuális ember. 
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Javasolt 

tevékenységek 

Digitális tartalmak elemzése, szociális hálózatok működési elveinek 

megismerése és elemzése.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló: 

Középfokú tanulmányai befejeztével rendszerezett tudással rendelkezzen a 

bolgár történelemről és kultúráról.  

Az átfogó történelmi és művészeti ismeretei révén tudjon elhelyezni bolgár 

történelmi eseményeket, művészeti alkotásokat a magyar, európai és 

világtörténelmi események naptárába, művészeti katalógusába. 

Legyen tisztában azzal, hogy a társadalmi és kulturális közeg 

többszereplős, ahol érdekek ütköznek és megoldódnak. 

Legyen képes kulturált vitára, véleménycserére. 

Legyen tisztában a népek és vallások közötti különbségekkel, illetve azok 

okaival. 

Ismerje a különböző birodalmak, kultúrák életmódra gyakorolt hatását. 

Legyen tisztában a bolgár állam szláv kultúra alakulására gyakorolt 

hatásával, illetve a szláv nyelv és kultúra meghatározó szerepével a 

középkori Európában. 

Körvonalazódjanak az önálló életvitelhez szükséges szokásai.  

Legyen tisztában az élethosszig tartó tanulás szükségességével.  

Ismerje a rendelkezésére álló információforrásokat, s használja azokat 

kritikusan. 

Legyen fogalma a kultúrák ütközéséről, a gazdasági és politikai érdekek 

által előidézett társadalmi válsághelyzetekről. 

Tudjon párhuzamokat vonni a bolgár, magyar és európai művészetek 

között. Pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása a bolgár alkotások iránt. 

Legyen képes önálló tájékozódásra. Használja a hozzáférést a bolgár 

kultúra teljesítményeihez a világ minden pontjáról. 
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TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK 

 

 

Bolgár Harangszó (OFI) 

Буквар за първи клас (OFI) 

Тетрадка за първи клас (OFI) 

Български език, 2. клас (БРС) 

Български език (Croatica) 

Уча за шестица 3.-4. (OFI) 

Уча за щестица 5.-6. (OFI) 

Уча за шестица 7.-8. (OFI) 

Népismeret: 1-4, 5-8, 9-12. (OFI) 

PROSVETA összes bolgár nyelv és irodalom tankönyvei 

KLETT összes bolgár nyelv és irodalom tankönyvei 

ЗДРАВЕЙТЕ 1-2-3 (Нов български университет) 

Уча български език лесно и забавно (Летера) 
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SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELSORA 

 

Család, családtagok és családi ünnepek 

Napirend 

Iskola, taneszközök és tantárgyak 

Ház – típusok, szobák, szobaberendezés 

Étkezés – napszaknak megfelelő étkezések, híres bolgár ételek 

Egészséges étkezés – zöldségek és gyömölcsök, kedvenc saláta elkészítése 

Emberi test, külső és belső szervek, orvosnál 

Állatok – vadon élő állatok és házi állatok 

Évszakok, az évszaknak megfelelő öltöszködés, kedvenc ruhák 

Foglalkozások – hagyományos és monern foglalkozások, kedvenc foglalkozás 

Hobby, időtöltés, sportok 

Bevásárlás – mit és hol vásárulunk, kedvenc üzletek, online bevásárlás 

Üdülés – hegyi és tengerparti, foglalás – levélben és online, a recpciónál 

Utazás – levegől, vízen és száraz földön, utazási eszközök, kedvenc utazási eszköz 

A Föld – a Naprenszer bolygói, Föld földrészei és nagy vízei, hogyan védjük a Földet 

Klíma, klíma változások, fenntarthatóság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

172 

 

 

MEMORITER  

 

1. évfolyam – Иван Генов: „Мила моя мамо“, Боян Чомаков: „Хей, ръчички“ 

Игри: Спи, сиво зайче…, Вкъщи има мишленце… 

2. évfolyam – Михаил Кочев: „Зеленчуци, който не яде…“, Георги Авгарски: 

„У дома часовник трака“,  Асен Разцветников: „Тръгнал кос“ 

Игри: Иди, краченце, Паячето Ици-Бици, Помощници 

3. évfolyam – Цветан Ангелов: „Шаро и първият сняг“, „Лаленце се люлее“ –

народна песен 

4. évfolyam – Химн на България, Химн на училището, Ран Босилек: „Родна 

стряха“ 

5. évfolyam – Ран Босилек: „Родна реч“, Николай Милчев: „Петлета“ 

6. évfolyam – Вазов: „Аз съм българче“, „Де е България“, „Ой, Коледо“ 

7. évfolyam – Н. Йорданов: „Светът е хубав, светът е чудесен“, Богомил Гудев: 

„Детство мое“ 

8. évfolyam – Химн на Кирил и Методий, Петя Дубарова: „Зимна ваканция“, 

„Лято“ 

9. évfolyam – Яворов: „Две хубави очи“,  Дебелянов: „Да се завърнеш в 

бащината къща…“ 

10. évfolyam – Вапцаров: „Вяра“, „Прощално“, Ботев: „Хаджи Димитър“  

11. évfolyam – Хр. Смирненски: „Да бъде ден“, Ел. Багряна: „Потомка“  

12. évfolyam – Н. Фурнаджиев:“Любов“, Ат. Далчев: „Вечер“, Вапцаров: 

„Песен за човека“ 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 

 

 

DIGITÁLIS OKTATÁS 

 

A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola oktatási rendszerében nagyon fontos helyet foglal a digitális 

oktatás. Minden tanterem fel van szerelve digitális táblával. A MozaBook szoftverével készítjük a leckék 

nagy részét. Így hanggal, képpel, interaktív feladatokban gazdag foglalkozásokat kínálunk a tanulóknak.  A 

tesztek többsége szintén digitális formában történik (Kahoot, Rendmenta, stb.)  

A digitális oktatás közel áll a gyerekekhez, gyors és hatékony lehetőséget biztosít csapatmunkára és 

önellenőrzésre. Gazdaságos, változatos, figyelemfelkeltő. Erős és hatékony eszköz a korszerű oktatásban. 

A 2020.-as koronavírus által okozott különleges helyzet és a digitális oktatási rendszer hivatalos bevezetése 

után a nevelőtestület azt a döntést hozta, hogy megtartja a Google Classroom felületeket, ahová 

továbbiakban is a házi feladatot digitális formában küldi. 

A felzárkóztatás/tehetséggondozás egy része is online-on történik a jövőben. 

Járványhelyzet esetében az Iskola folytatja a foglakozásokat a megszokott menetrend szerint digitális 

formában.  

Lehetőség szerint bővítjük a Moza Book előfizetését, amivel hozzáférést a bolgár digitális anyagokat és a 

leckékhez kaphatnak a tanulók is.   
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JEGYZÉK A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FELSZERELÉSEKRŐL 

 

A fenntartó Bolgár Országos Önkormányzat 1097 Budapest, Fehér Holló utca 6. sz. székhelyén, I. 

emeleten található 3 db tanterem, II. emeleten található 1 db tanterem, előtér, tanári és igazgatói 

szoba, mellékhelyiségek kb.100 m2-en. 

 

I. HELYISÉGEK ADATAI 

Az egyes helyiségek jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 

megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok 

tartalmazzák.   

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

tanterem 4 db  3x15 m2, 1x20 m2 

igazgatói iroda és 

nevelőtestületi szoba 

2 db 2x15 m2  

WC 2 db  

előtér 1 db 20 m2 

 

 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Tanterem 101 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

tanulói asztalok 8 db  

tanulói székek 8 db  

nevelői asztal  1 db  

nevelői szék 1 db  

szekrény 2 db  

digitalis tábla 1 db  

tábla kicsi 1 db  

szeméttároló 1 db  
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Tanterem 102 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

tanulói asztalok 6 db  

tanulói székek 6 db  

nevelői asztal  1 db  

nevelői szék 1 db  

szekrény 2 db  

digitalis tábla 1 db  

tábla 1 db  

szeméttároló 1 db  

CD-lejátszó 1 db  

 

Tanterem 103 

 

 

Tanterem 214 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

szekrény 2 db  

tanulói asztalok 10 db  

tanulói székek 10 db  

nevelői asztal  1 db  

nevelői szék 1 db  

digitalis tábla 1 db  

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

tanulói asztalok 6 db (+2 db)  

tanulói székek 6 db (+2 db)  

nevelői asztal  1 db  

nevelői szék 1 db  

digitalis tábla 1 db  

tábla fehér kicsi 1 db  

szekrény 2 db  

szeméttároló 1 db  
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zongora 1 db  

szeméttároló 1 db  

 

Előtér 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

nagy szekrény 2 db  

alacsony szekrény  3 db  

asztal 1 db  

fogas 1 db  

pad akasztókkal 2 db  

szeméttároló 1 db  

 

Nevelőtestületi szoba  

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

íróasztal  4 db  

görgős szék  4 db  

laptop/internet 4 db  

szekrény 4 db  

nyomtató-másoló 2 db  

3 lépcsős létra 1 db  

szeméttároló 1db  

 

Igazgatói iroda 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

fiókos asztal 3 db  

görgős szék  3 db  

könyvszekrény 2 db  

alacsony szekrény 1 db  

fogas 1 db  

számítógép 1 db  

laptop 3 db (+4 db)  
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tablet 20 db  

tablet szekrény 2 db  

nyomtató-másoló 1 db  

szeméttároló 2 db  

 

Lánymosdó 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

tükör 1 db  

szeméttároló 1 db  

 

Fiúmosdó  

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

tükör 1 db  

szeméttároló 1 db  

 

 

 

 




