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A KEZDET 

 2018-ban a budapesti

Bolgár Iskola

megünnepelte 

fennállásának 100. 

évfordulóját.

 Hosszú története során 

többször változott az 

iskola tanítási formája 

és fenntartója. 

 Azért kezdem az iskola 

történetét ma ilyen 

messzi távlatból, mert a 

kezdetekben a tanítás 

sokban hasonlított a 

mai formához: 

kiegészítő nemzetiségi 

oktatás.



100 év távlatából 

1918

 A bolgár közösség alapította és 

fenntartotta;

 Tanárokat biztosítottak, szegény 

gyermekeket támogattak, 

tantermeket béreltek;

 A bolgár konzulátus közbenjárása 

után a magyar szervek is 

segítették az iskola működését.

2018

 A Bolgár Országos Önkormányzat 

a fenntartója;

 A magyar iskolarendszer része;

 Anyagi támogatást kap a bolgár 

Oktatási Minisztériumtól, elismerik 

a bizonyítványt. 



Milyen kihívást jelentett a 

kiegészítő iskola?

 MIRE LEHET ALAPOZNI?

 Csak motivált diákok, illetve szülők 

jönnek

 Jó képességűek, érdeklődők 

 Nyelveket tanulnak, zenélnek, 

sportolnak 

 A szülők együttműködők

 A fenntartó minden segítséget biztosít, 

több helyi bolgár önkormányzat is 

segíti a munkánkat 

A gyerekek egész heten egy 

másik iskolában tanulnak, 

hetente egy alkalommal 

látogatják az iskolánkat.

Ez egy plusz terhelés, amit 

nem minden gyerek és nem 

minden szülő tud vállalni.

Hogyan kell dolgozni ezekkel 

a túlhajszolt gyerekekkel?





1. Nem lehet csak azokat a 

gyerekeket vállalni, aki 

otthonról hozzák a nyelvet.  A kezdő csoportok tanítása teljesen új 

feladat volt, nem volt mire alapozni – se 

tankönyv, se példa. 

 Bolgár nyelvi könyveket csak 

egyetemistának írtak.

 Ebben a feladatban csak a tanárok 

kreativitásában és munka szeretetében 

lehetett bízni.

Az utóbbi évtizedekben 

alaposan megváltozott a 

bolgár közösség nyelvi 

használata. Igazi áttörés 

akkor történt, amikor 

felvállaltunk teljesen kezdő 

csoportokat is. Az első 

eredmények után egyre 

többen hozták a gyerekeiket. 



2. Az iskola ne hasonlítson a 

mindennapi iskolára, legyen 

szerethető és izgalmas. 
 HOGYAN LEHET?

 Nálunk mindenki tanul – nem csak a 

gyerekek;

 A digitális ismeretek és azok rendszeres 

használata a mai korban elengedhetetlen.

 Lehetőséget teremtünk, hogy gyermekek 

kibontakoztassák kreativitásukat –

versenyek, pályázatok, fesztiválok

 “A bolgár iskolában, nekem nincs egy

legjobb barátom. Mert mindenki a legjobb 

barátom.” 

Azt valljuk, hogy a tanulás 

nem feltétlenül szenvedés; 

Hogy játszva, örömmel lehet 

tanulni;

Hogy önbizalmat kell adni a 

gyereknek;

új barátságok születnek;

és minden pillanat sok-sok 

élménnyel párosuljon. 



3. Közelebb kell menni a 

diákokhoz

Új telephelyünk van 

Halásztelken. A 

szigetszentmiklósi tanulók is 

ide járnak.

Idén tanárt küldünk egy Zala 

megyei településhez, ahol 26 

gyerek tanul bolgárul. 

Továbbra is tanulmányozunk 

a lehetőségeket, hogy lehet 

közelebb menni a 

gyerekekhez és a szülőkhöz. 



Minden évben részt veszünk egy fesztiválon a határontúli 

bolgárok szervezésében.

A záró eseményt mindig valamelyik bolgár közösség szervezi:

Prága, Róma, Amszterdam, Temesvár, Budapest, Szófia.

A gyerekek megismerkednek más bolgár gyerekekkel, sok díjat kapnak.



Egy Erasmus projekt keretében két évig dolgoztunk a prágai, 

dublini és párizsi bolgár iskolákkal együtt.

Európai tavaszi ünnepeket tanulmányoztunk és bemutattuk egymásnak. 

Rengeteg barátság és élmény kapcsolódik ehhez a munkához. Közel 30 

gyereknek volt lehetősége elutazni valamelyik helyszínre, de mindenki vett rész 

különböző belső vagy közös pályázaton. 



Bulgáriai tanulmányi kirándulás
2018-ban első alkalommal szerveztük bulgáriai kirándulást, de régi tervünk van 

mögötte: 5-6 év alatt bejárni Bulgária fő régióit, felfedezni az Anyaország földrajzi, 

történelmi, művészeti kincseit. Ehhez egész éves munka társul: a fő helyszínek ott 

kerülnek bele az órai anyagba, ahol csak lehet: tollbamondásban, népismereti 

órán, versben, képekben, kisfilmekben, fogalmazásokban. 



Idén részt veszünk a digitális témahéten.

Ezt is összekapcsoltuk a tanulmányi kirándulás előkészületeivel. Minden osztály 

kapott egy témát – képeket kell gyűjteni, szövegeket fogalmazni. A végén 

egy film lesz belőle, közben a gyerekek kérdéseket fogalmaznak meg, 

amelyeket a másik osztálynak fognak feltenni. 



A digitális anyagok használata mindennapi.

Digitális tábla, mozaBook, kahoot, ucha.se.

Saját könyveink a mozaBook felületen. 



Gyakran hívunk művészeket, akik segítik a munkánkat.

Zenetanár, kézműves, rajztanár, színész. Tanulunk új dalokat, kidolgozunk népi 

tárgyakat, készülünk pályázatokra vagy egy-egy iskola ünnepségre. 



MIBEN REMÉNYKEDHETÜNK ? 

Így kezdtük 

 Kezdetben: 25 gyerek, 1 tanár 

 Nem volt különösebb bizalom az 

iskola iránt.

Jó az irány? 

 Ma: több mint 100 tanuló, 6 tanár 

 Ma olyan gyereket is hoznak, 

akinek a szülei már elfelejtettek a 

nyelvet.

 Közel 30 emelt szintű bolgár 

érettségi vizsga



Köszönöm a figyelmet!

Kjoszeva Szvetla, Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

www.bolgariskola.hu


