Diákszí n iátsz k Som bereken
l999, április 24-25,é n ugyancsak é ié nkvolt a BaIanya
megyei Sombereken az iskola é s a kultú rház környé ke,

Az

pontiairól: Palotabozsokról,
olszág különböz
Pé csr J, Lánycsókról, Olaszról, Villányból, Bólyból,
Szentl rincr l, Borjádról, Kelebiából, Nemesnádudvarról, lánoshalmáról, Bonyhádtól, Csolnokól, Pilis,
vörösvárról é s Sopronból é rkeztek a buszok a szerepl
é s né z gyerekekkel, A sombereki tanárok é s tanulók
nagy szeretetteI fogadták, é s segí tetté k ket a szí npadi el ké születekben.
A csoportok hozták a saját ké szí té s dí sz]eteiket, é s
a sok-sok ötletes jeJmezt, kellé keket, a kí sé r zené t é s
termé szetesen az izgalmat is, hogy vajon jól sikerül-e
é s helyé n lesz,e minden. Tetszeni fog-e a közönsé gnek, az anyunak, apunak é s a tanáí né ninek az el adás? Hosszú ú t Volt a csoportok mögött, Nemcsak
kilomé terekben számolva.
A ,,törzsgárda" már ,,komoly repertoárral" a háta
mögött, aZ ú iak a kezdeti bizonytalanságok után bátrabban, de vé gül is ki-ki talált magának való szí ndarabot, Ehhez a gyerekek közösen elolvastak é s fe]olvastak több né met nyelv szöVegkönwet, szí ndarabot,
mesé t, bohózatot é s vidám jeleneteket az iskolai é letükr l, é lmé nyeikr l. Ezeket a törté neteket nemcsak
átvetté k, hanem bátí an Változtattak is raita (röVidí tetté k, vagy ú j dialógusokat í rtak), A legnehezebb feladatot azok a csapatok váilalták, amelyek maguk í rták az
egé sz szí ndarabot, az telies forgatókönyvetA felké szülé sid szakában megismertek jóné hány
ú iabb mesé t, olvastak né met nyelv m veket (noha
köztudott, hogy a gyerekek nemhogy né metül, de mé g
magyarul is keveset olvasnak manapság), é s b ví tetté k
szókincsüket is, Az olvasópróbákon Szereposztás szerinti szöVegeiket tanulva, a helyes é s é rthet né met kiejté sre is nagyon ügye]tek, AZé rt gyakorolták, mivel egy
szí nházteremben akár 200-300 gyerck is hallhatja a pro-

dukciót, A helyes intonáció sokkal nagyobb szerepet kapott, mint a né metórákon. A tanulók önké nt, szí vesen,
sok munka árán is, de örömmel, é s számunkra izgalmasabb, é rdekesebb formában b ví tetté k né met nyelvtudásukat, használták a nyelvet a tantermeken kí vül is. A
zené s darabok ré vé n(pl. Zuchowshi: ,,Schulweg
Hitparade" - ,,Iskolaú t slágerparádé " cí m bemutatójával) számos ú i dalt tanultak meg, Egy rövid (,,Schwarzes
Theater" -,,Fekete SZí nháZ") ielenettel pedig a szí njátszás, a szí nház titokzatosságát, varázslatosságát é lhetté k át a szerepló é s né z gyerekek egyaí ánt, A hatást kiegé szí tika sminkek, valamint a jelmezek, hiszen sokkal
könnyebb né metüi megszólalni é s beszé lni egy másik
gyerek vagy manó alakjában,
A zene é s a tánc több szí ndarabban beté tké ntszerepelt, ez tükrözte igazán az adott korosztály é rdekl -

dé si köré t, A kicsikné l a mesé hez kapcsolódva (pl. a
,,Die GriIle und die Ameisen" -,A tücsök é s a hangyák"; Vagy a ,,Dornröschen" -,,Csipkerózsika"), a fels
tagozatosoknál (pl, egy né pszer té vé sorozat, az ,,Els
csók" party ieleneté ben) né pszer együttesek, é nekesek dalait Vonultatták fel, é s nagy kedwel táncoltak a
gyerekek, Az el adásokon kí vül gipszkit z k kifesté se,
gipszmaszkok, profilké pek, sminkek, bábok ké szí té se,
bábel adások megtekinté se jelentettek proglamot,
A szí niátszás, a szí nház yarázsa a gyerekek né met
nyelvtudásának nyelvké szsé gé nekfejl dé sé t is szolgáló eszköz, mert amit a gyerekek szeretnek csinálni,
ami é lmé nytad, az eredmé nyesebb tanulásra ösztö,
nöz, pozití van befolyásolja né metórai tevé kenysé güket, é s viszonyukat a né met nyelvhez, Remé lem nagyon sok né met nyelv általános iskolás szí nlátszó
gyerek találkozik mé g a következ é vekben is a som,
bereki szí n|átszó napokon.
cstkósné Bischoff katalln
tanárn , somberek

Tanulmányut az autonóm Dé l..Tirolba
A Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatal - a ré gi ló

- tanulmányutat szervezett Dé l-Tirolba. AZ utazáson, melyet Doncsev Toso, a
hivatal elnöke vezetett, a Magyarországi Né metek országos önkormányzatának három alelnöke, valamint
aZ oktatási bizottság tagjai (összesen tizenketten) Vettek ré szt, A vendé glátók, Sieghard Camper é s Urban
Bassi gazdag programról gondoskodtak, amely bepiilantást engedett az autonóm Dé l,Tirol közoktatásának
valamennyi teú leté í e,
St.Ulichban, a Cröden völgyé ben egy jól felszerelt,
kereskedelmi szakirányú fels tagozatos é s egy közé piskolát látogattunk meg. AZ el bbibe l20 tanuló iár,
ezek fele akár egyszerre is dolgozhatna a számí tógé kapcsolatoknak köszönhet en

peken- Ez a felszereltsé g biZonyí tja, hogy aZ infolmati-

ka itt nem csupán egy tantárgy a sok közül, hanem a
számí tógé p - alkalmazásának sokoldalú ságával - ta-

nárt é s diákot a tanulás-taní tás egé sz folyamatában
támogatja. Ennek szé p pé ]dáiát láttuk amint egy tanuló bemutatta nekünk a tanulópárjával feldolgozott
té mát (a háború t) az irodalom, a törté nelem é s a m vé szetek eszközeinek a segí tsé gé vel,Ezeknek az iskoláknak az a különlegessé gük, hogy kisebbsé gi inté zmé nyek, é s az ú n. paritáris rendszert valósí tják meg,
amelyet az autonómia alkotmánya rögzí t, Eszerint aZ
oktatás ké t nyelven folyik, né metül é s ladinul,L Az
olasz nyelv oktatása csak heti ké t órára korlátozódik,
A gyermekeknek, illetve szüleiknek lehet sé gük van
akár olasz-ladin iskolát Választani. A tanárok a 35.osztá]yig maguk dönthetnek arról, hogy az oktatás
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nyelvé t hetente Vagy naponta Váltják-e, AZ é rettsé gi tala tagiának,,Né met kisebbsé g é s iskoláia Dé l-TirolViZsgabiZottság 1s ké tnyelv , TapasZtalhattuk, hogy aZ
ban" cí m el adását- A Dé l-Tiroli lskola- é s Seqí t Egl|esü,
jelen,
három
nyelv
van
í
gy
az
let felvette a kapcsolatot a Bund Ungarndeutscher
oktatásban sokhelyütt
jelensé
g,
A ha- Schulvereine - Magyaí országi Né met Iskoiaegyletek
emberek háromnyeiv sé ge általános
gyományápolás (é nek, zene, tánc) iskolai formái azonSzövetsé gé vel, BUSCH-Sa], Ké szek támogatni a
ban hiányoznak, AZ jdentitás rz tevé kenysé gekkel a BUSCH-Akadé mia következ é vfolyamát í az ELTE álegyesületekben,
tal megszervezett é s 1ebonyolí tott ké té vesné pismerefeln ttek foglalkoznak a különböz
Salurn városában iS megtekintettünk egy közé p- é s ti, né prajzi továbbké pzé st),
Családias hangulatban telt el az az este, amelyet a
á]talámos iskolát, majd a Tramini sz l ú t menté n, a
Dé ]-Tiroli Közé piskolai Tanárok Szeruezete (ASM) é s a
Rechtentali kasté lyban lé tesú ItTovábbké pzí Akadé miát,
Katolikus Dé l-Tiroli Tanárszövetsé g ké pvisel ive] tölmelynek cé ]la a tanárok továbbké pzé se, Együttm ködé si megállapodásuk van a Tiroli Pedagógiai lnté zet- töttünk, Szó esett szakmai lapjuk, a Forurrr sthule heute
tel (Ausztria). A hú sz f állású dolgozó mellett nyolc- é s a BUSCH-Tromme1 1a Neue Zeitung melJé kleteké nt, a BUSCH álta] negyedé venké nt kiadott pedagószáz tanár aktí v munkáiára támaszkodnak, Tantervek,
giai
pedagógiai
lap) szerkeszt sé gé nek együttm ködé sr l is,
tankönlvek í rása,
kutatás, az iskoláknak
Delegációnk látogatást tett a Bozeni Európai Akadé miszóló szaktanácsadás, iskolai reformokban való ré szán, amely inté zet a nyelv é s a jog, az etnikai kisebbsóVé tel, ú j tanulási é s taní tási módszerek elterjeSZté Se,
jelentik
projektoktatások
iskolai
aZ inté Zmé nytevé - gek é s regionális autonómiák, az alpesi környezet, a
kenysé gi köré t, A dé l-tiroli tanároknak egyé bké nt menedzsment é s a válla]kozási kultú ra té makörökben
Vé geZ kutatásokat, illetve szervez tanácskozásokat,
é vente 20 órányi továbbké pzé sen ke]l ré szt venniük,
(Egy plakáton felí edeztük Kaltenba(h len nevé t is, aki
melynek té máját maguk ielölik meg, Ezek mindenneegy Szeptemberi é rtekezlet egyik el adóia lesz,)
m költsé gé t az á]]am fizeti.
Meglátogattuk a Brixeni Eguetem tanárké pz fakultánárs Ágota
né mettanár, csolnok
sát is, A tanárok ké pzé seitt né gy é vig tart, é s tanulmányaik befejezté vel doktorj cí met kapnak, {A közelmú ltig az óvodában ]7 é vesen, az iskolákban l8 é ve- lEGYZET:
I A ladin a ré torománok nyelve, melyet az Alpok dé lkeleti oIsen, az é rettsé givel lehetett eIhelyezkedni.) Meghall,
dalán Svá|cnak Graubünden kantoniában (Engadin), a
gattuk Thomas Luis Prader, az állami (né met) kisebbdé ltiroli Ampezzo-völgyben é s Frlaülban beszé l egy összessé gé ben közel fé lmtlliós né pessé g.
Sé gi bizottság é s a Kisebbsé gi Nyelvek Európai Hiva-

Támogatás Dé l-,Tirolból
N

olasmrszági Dé l-TtroI elnöftheluettese, Roland Atz í ké pünkön)
nius közepé n deleqáció í áll Maguarllszlqln: í smerkedett a maguarlrsz gi né metek oktatdsi helyzeté .vel, termé szí tesen iárt az lqazságügui é s az oktatási Miniszté iumban, a

vewté sé vel ez é v iú

Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatalban, valamint a Parla,
mentben is. Aliq teh eI azóta ké t hónap ós máis itt a honkré t
iavaslat-tervezet arról, miben é s hogqan tud Dé I-Tirol a maqqar,

\rszigi né met isk\Iáknak, pedaqógusoknah segí teni. Pé ldául oktatósi anqagok kidolgoaisdban. a Dé l-Tirol-i pedagógiai inté z,et né ,
met cs\plrtia a Bozen-Dé l-Tirol-i oktatási hivatallal hözösen maXimum tiunijt lktatót vár 2000 tavaszón eglj intenzí v továbbké p-

- a pedagógusokat az orsaigls önklrmánazat lktatási bizottsága jelöli ki -, melqnek keretóben oktatási programok
önálló elkószí tesé vel t'oglalhoznak. lJgttrancsak Bozenben herüIhet

zé si hurzusra

sor a pedagógusok továbbké pzósé re kót fufolqamon, üolaamon-

ké nt leqalább né qq-né E1 ré sztvev vel, Tovóbbá a 200o/2o0l -es
tanfuben a merani qimnáziumban ká tanulót fogadnah eqq, de
akár ké t tané vre is- 2000-ben már sor kerülhet diákrere,
programok lebonyolí tisára is, A blzeni lktatási hivatal kósz megtalálkozóját,
rendezni az oktatási inté zmé ryek wwt nek kölcsönös
az elsól Bozenben, a kdvetkufr MaElarotszí gon.
A Nemzeti é s Etnihai Kisebbsóqi Hivatal közvetí té sé velhamarosan meqvalósuló továbbké pzé si program rövidesen a Ma-

guarlrszógi Né metek Orszdqos ÖnklrmáwJzatának

Ohtatási

Biz\ttsága elé kerüI, mald már a konkré t í eladatok következnek,

Baitai L,iászló felVé tele
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