
A szlovák oktatrás helyzete

Medveqy Pálnfual a Szanasi Szlovák Óvoda, Általános lsftola

és Di(ikltthon vez?lójével. a Szlovdh Orszdqos Önkormdnqzat
Oktatási Bizottsáqának elnökével nem sikerült személgesen ta-

ldlkoznom. Hlsszan egueztettük, ki merre jár a ntlár foltlamán,
mikónt tudnánk találkozni, ám sehoggan sem tudtuk leftiizdeni

a közöttíink lévő többszáz kilonétert és idóhiánuunkat- Meg-
equeztíjnft hát, hogy éIinh a huszadik század, adta lehetőségqel,

faxon válaszolgatunk egqmásnaft (az e-mail-hez móq bátorság

kell|. Kérdéseim leqinkább arra vonatkoztak, miért tartia íOn-
tlsnak a Közoktatdsi tönéW! mődls(tását, s hoqqan látja a ha-

ui szlovák lktatás heluwtét e módosítás tükrében-

Meggyőződésem, hogy a kisebbségi iskolák a köz-
oktatási törvény módosításáig hátrányos helyzetben
voltak, mivel tizenkét műveltségi területtel foglakoz-
tak ugyanabban az óraszámban, A nemzeti-etnikai ki-
sebbségi iskolai neveIésben-oktatásban az átlagosnál
több feladatoi kel] megoldani, hiszen a tanulók szá-
mára biztosítani kell a nemzetiségi identitás megőrzé-
séhez szükséges ismeretek átadását is, E feladatok
végrehajtásához a törvénymódosít ás tíz százalékkal
megemeli a kötelező tanórai foglakozások időtarta-
mát, ez például az első osztályoknál heti két óra. EZál-
tal megemelkedik a nem kötelező tanórai foglakozá,
sok heti időkerete is, ami a fenntartó számára alapfel-
adat.

A törvénymódosítás segíti a kisebb lélekszámú
nemzetiségeket is. Így például intézkedik arról, hogy
ugyanazon kisebbséghez tartozó nyolc gyermek szülei
kérésére, szükséges megszervezni a kisebbségi okta-
tást- Ahol esetleg nincs nyolc fő, az érintett tanulók aZ

általános szabályok szerint 1árnak iskolába és vendégta,

nulói jogvismw| keretében salátíthatiák ei az anyanyel-
vüket valamint a hozzájuk kapcsolódó népismereti kö-
vetelményeket, KöZtudott, hogy a vendégtanulói jog-
viszony m űködtet éséhez plusz normatfua igényelhető-

Nagyon lényegesnek tartom kiemelni azt, hogy a ki-
sebbségi intézmény fogalmának ú|raszabályozása vi-
lágossá teszi, hogy nem önmagában az elnevezés, az
alapító okirat, hanem a feladat ténlleges ellátósa az, amely
egy intézménJ,t a kisebbségi feladatok ellátásában
közreműködők közé sorol. ,A nemzetiséqi oktatás irángel-
vei" című dokumentum kiadása annak idején nagyon
sokat késett, Emberfeletti munka volt határidőre elké-
szíteni a pedagógia progíamokat és a helyi tanterve,
ket. Gyakran éreztük úgy, hogy egy helyben toporgunk,
hiszen a cél nem VoIt Világos és egyértelmű, Nem lát-
tuk például az iskolák közötti átjárhatóságot, amit a
kerettantervek minden valószínűséggel megoldanak
maid,

Megíté]ésem szerint a szlovák kisebbségi oktatás-
hoz a törvényes keretek rendelkezésre állnak, az okta-
tás iövőie, minősége elsődlegesen nem a Minisztéri-

umtól, nem az önkormányzatoktól, hanem az oktatás
szereplőitől függ, amit a tanár-diák-szülő együttes
munká ja biztosíthat_

A szarvasi szlovák óvodában például - noha orszá-
gos szinten a nemzetiségi intézményekben a gyermek-
létszám évről-évre csökken -, párhuzamos csoporto,
kat kellett indítani- Ez szarvas városában is
egydülálló, Az i]yen látványos létszámnövekedés min-
dig az ott dolgozó pedagógusok érdeme-

Napjainkban, a,,farkastörvények világában", annak
az iskolának van jövő|e, melynek szellemisége gyer-
mekközpontú és a gyermekek érdekében munkaidőt,
fáradtságot sem kímélve képes és akar tenni, Nagyon
fontosnak tarom a versenyszel]emet, a nevelés fon-
tosságát, a céltudatos személyiségformálást, az egyé-
ni bánásmódot, Ha ezt a sZü]őkkel együtt tudiuk biz-
tosítani, sikeres lesz a ,,kimeneteli szakasz", ha nem:
félelemmel és szorongással küszködünk, hogy kont-
roll hiányában mikor és hol csúszik e] egy-egy féltett
tanítványunk, Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt
a nagy előnyt, hogy a kisebbségi iskolákban tanító pe-
dagógusok legnagyobb része szintén kisebbségi isko-
lába jártI Minden porcikájukkal tudják, tisztában van-
nak azzal, hogy a gyermeknek mire van szüksége; mit
akar, mit szeretne, hogyan kell hozzá közeledni,

**r(

kraszlón lstván, az oktatási Minisztérium közoktatási
és Kisebbségi Kapcsolatok Főosztályának szlovák re-
ferense a következőkkel egészítette ki a fenti beszá-
molót.

Nagyobb hangsúlyt kapott a kü]önböző iskolatípu-
sok diferenciá]ása. Erőteljes tendenciák mutatkoznak
arra {pl, a fejkvóták különbözősége], hogy úlra létre-

lölienek a valóban egynyelvű (sz]ovák) iskolák. Ennek
következetes kialakítására hazánkban egyelőre csak a
budapesti Sz]ovák Gimnázium, Ko]]égium és Általá-
nos Isko]a vállakozott, Remé]júk, kéttannyelvű intéZ-
ményeink közül néhányan még csatlakoznak majd
hozzá, A lassú változás egyik oka a szakemberek, pon-
tosabban kétnyelvű képzésük hiánya, A törvénymódo-
sítás immáron lehetőséget nyújt a felsőoktatásban
részt vevők számára, hogy a magyarul oktatott táígya-
ikból szaknyelwizsgát tehessenek. Az intézmények ve-
zetőinek kötelező biztosítani a vizsgához szükséges
feltételeket (köVetelményrendszer, ViZsgáztató stb,),

Fontosnak tartom, hogy a kerettantervek végre át-
járhatóvá teszik iskoláinkat, A világosabb követel,
ményrendszer talán minőségi oktatáSt is biztosítani
fog, ami úira vonzóvá teheti a szlovák nemzetiségi is-
kolákat,

Tóth Máfia
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