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Világszerte a Korczak–évben sorozat eszembe juttatta régi hamburgi élményemet. Hálás 

szívvel gondolok ma is vissza Frau Röperre, kisfiam csodálatos tanítójára, és arra a 

bemutatásra érdemes módszerre, mellyel elérték, hogy a nyelvi nehézségek miatt az 

átlagosnál a közösségtől jobban tartó kisgyermekből érdeklődő, egymás és a feladatok felé 

nyitottan közeledő kisdiák váljék.  

A Humboldt Alapítvány ösztöndíját nyerte el férjem, mely lehetővé tette 4 fős családunk 

számára, hogy másfél évig Németországban éljünk. Ismerve a német óvodai várólistát, s 

tudva, hogy tartózkodási vízumom a munkavállalást megtiltotta, nem számítottam rá, hogy 

gyermekeimet óvodába felveszik. Ehhez képest meglepett, és nagy örömmel töltött el a 

„hatóságtól” kapott levél, mely szerint iskola előkészítő foglalkozásokon kell idősebb fiamnak 

részt vennie annak ellenére, hogy jeleztük, mire az iskola elkezdődik, mi már ismét 

Magyarországon leszünk. A gyermekem, aki kicsit beszélt csak németül a szomszédunk 

hároméves kisfiának köszönhetően, eléggé megijedt ettől a kötelességtől.  

Az iskolára felkészítő foglalkozásokon több német és török, és egy-egy perzsa, arab, szerb és 

magyar, összesen 16 ötéves gyermek vett részt. Tanítójuk pedagógusi alapfelkészültsége 

mellett rendelkezett német, mint idegen nyelv szakkal is.  

A helyzetből (bevándorló, alkalmilag ott tartózkodó családok) adódóan többen is voltak a 

csoportban, akik eddig nem jártak közösségbe. Éppen ezért nagyon jó volt, hogy a 

fokozatosság elvét betartva növelték az iskolában töltendő időt, és a csoportban egyszerre 

jelenlévő gyerekek létszámát is. Az első 2 hónapban két csoportban napi másfél órás 

foglalkozások voltak. Mivel a rendszeresség és az állandóság fontos, nem változott, hogy kik 

tartoztak az egyik vagy a másik csoportba, az egyik társaság 8-9.30-ig, a másik 10.30-12-ig 

volt az iskolában. Külön előnyös volt a németül többnyire rosszul kommunikáló gyerekek 

számára, hogy maga az épület elkülönült az iskolától, jól felszerelt belső játszótérrel 

rendelkezett, így eleinte nem kerültek kapcsolatba az önérvényesítés terén esetleg 

eredményesebb idősebbekkel. A két hónap alatt megismerhették egymást, hozzászokhattak a 

közösség szabályaihoz, és persze haladtak a nyelvelsajátítás terén is. A gyerekek élvezték az 

előkészítő által nyújtott lehetőségeket, és örömmel fogadták a hírt, hogy a bevezető szakasz 

heti két alkalommal testnevelés foglalkozással egészül ki a nagy iskolában.  

Ettől kezdve ezen a két napon már 2.5 órásra bővült az otthontól távol töltendő idő. A korán 

kezdők együtt mentek át az iskolába, a késői csoport ott gyülekezett. Ismét 

megtapasztalhattuk az új helyszínhez, új feladathoz, új társasághoz való lépcsőzetes 

hozzászokás előnyeit. Mire iskolába kerültek a gyerekek, rendelkeztek helyismerettel a nagy 

épületen belül is, a tágas tornateremben a játékos gyakorlatok közben a tapasztalt nevelő 

irányításával és segítségével alakultak az ismeretségek az egész csoporton belül.  

Újabb 2 hónap után jutottunk el a teljes délelőttös elfoglaltsághoz, vagyis a karácsonyi szünet 

után már valamennyien együtt voltak 8-12-ig. A szabad játékok és a korábban már kiemelt 

testnevelés mellett matematikai, nyelvi, környezetismereti és művészeti foglalkozásokkal 

kötötték le a gyermekeket, fejlesztették készségeiket. Negyedévenként más-más témát 

dolgoztak fel. Ősszel Hamburg hatalmas gyümölcsöskertjében a tudást szimbolizáló, 

kézzelfogható, mindenki számára elérhető, ehető almával, gyümölcsökkel, fákkal, 

növényekkel kezdték az ismerkedést. A következő negyedév a hagyományos családi 

szokásokkal, az ünnepekkel foglalkozott, karácsonyi készülődéssel érve el csúcspontját. Az 

állatok farsangját megelevenítve tértek át az élővilág e kedvelt témakörére. Végül az 

indiánokkal zárták le az iskolára való felkészítést, mely módot teremtett arra, hogy 

megismerjenek, megcsodáljanak és elfogadjanak egy a sajátjuktól eltérő kultúrával 

rendelkező népcsoportot. 



A remekül felépített előkészítő év mindvégig figyelembe vette a különböző származású 

gyerekek eltérő ismereteit, családi szokásait, ugyanakkor szépen lassan természetes igénnyé 

tette az iskolai elvárásokat. A kis lépéseknek köszönhetően nem épült ki ellenállás a 

gyermekekben az iskolával szemben, sokkal inkább felkeltődött az érdeklődésük, 

kedvcsinálóként szolgált. Változatos feladataival sokat tett a későbbi iskolai sikerek 

érdekében, megalapozta a gyerekek tanulási motivációját, és hozzájárult ahhoz, hogy az 

előítéletes gondolkodásmód helyett a másságot elfogadó szemlélet alakuljon ki. Az alacsony 

csoportlétszám személyre szabott bánásmódot tett lehetővé, a kezdetben nagyon rövid együtt 

töltött idő hozzájárult a viszonylagos konfliktusmentességhez. Könnyen belátható, hogy 

amikor a gyermekek a család védő-óvó burkát élvezik, s esetenként családjuk a külvilág 

követelményeit nem érti, nem fogadja el, vagy épp dacol vele, ráadásul még kifejezni sem 

tudják jól magukat, nehezebben alkalmazkodnak, hamarabb következhetnek be frusztrációt 

eredményező helyzetek, melyek fokozhatják az agresszió megjelenését. Ezt védte ki nagyon 

ügyesen a kezdeti rövid idő, hisz másfél órán keresztül könnyebben megy az egymásra és a 

feladatokra való figyelés, kevésbé zavarja meg a folyamatot a fáradás fokozódásával erősödő 

zavart magatartás. A koncentráltabb figyelem gyorsabb haladást eredményez ebben a nyelvi 

szempontból is nagyon fogékony időszakban, s mire iskolába kerültek a gyerekek elérték, 

hogy megfelelő szinten tudják használni a német nyelvet.    

Lehet, hogy tévedek, mikor azt feltételezem, hogy hazánkban is eredményes lehetne ilyen 

módon felkészíteni az iskolára a bevándorló, vagy „csak” nyelvi hátránnyal rendelkező 

gyermekeket? Vagy most – amikor a bevezetésre került nemzeti köznevelésről szóló törvény 

8.§ 2. pontja a 3 éves gyermekek számára előírja a napi 4 órás óvodai foglalkozást – épp nem 

időszerű ezen elmélkedni?!?  

 

 

 

 


