
Tanévke zdés Méhkeréken

lsko]ánkban 20ó tanuló és 22 pedagógus kezdi meg a
2000/2001-es tanéVet. AZ ország egyetlen román isko-
lája vagyunk, amely első osztálytó1 anyanyelven oktat-
ja az olvasás-írást. Tehetjük ezt azért, mert tanu]óink
jó nyelvi alappal érkeznek az óvodábó], illetve a szülői
házból-

Tanáraink között 94,4"Á a szaktanár, amj országos
szjnten iS jó arány, (Csak a rajZ tantárgyat tanítja nem
szakos tanár ]

Az anyanyelven kívül az angol és az olasz közül vá-
laszthatnak tanu]óink. Kevés álta]ános iskolának adó,
dik ilyen lehetősége, de úgy gondoliuk, meg kell ten-
nünk mindent annak ér-
dekében, hogy diákiaink
valamennyi középiskolá-
ban jó esélyekkel folytat-
hassák tanulmányaikat,

A teiepüJés önkor-
mányzata minden felté-
telt megtelemt annak ér-
dekében, hogy iskolánk
tagiai megfele]ő, tiszta,
szép környezetben, és
elégséges eszközökkel
fo]ytathassák munkáiu-
kat,

A tőrvény adta lehető-
ségeket kihasznáIva -
nem kis anyagi ráfordí,
tással - szinte mindegyik évfolyamon párhuzamos
osztályaink vannak. Az idén tizenhárom tanuió- és
négy napközicsoporttal indítottuk a tanéVet,

Iskolánk épületének nagyobb szárnya l97ó-ban ke-
rü]t átadásra, az 1940-es években épült részt pedig ta-
valy úiították fel, s vette birtokba hat alsós osztá-
lyunk,

SZámítástechnikai tantermünk évről évre gyarapo-
dik eszközökben, A jelenlegi tizenkét számítógépünk
elegendő rá, hogy - két osztály kivételévei - egy-egy
tanuló sajátíthassa el, s kedvére gyakorolhassa rajtuk
az új ismereteket.

Egyéb szemléltető, és audio-vizuális eszközökkel is
megfelelő számban rendelkezünk, illetve folyamato-
san kiegéSzítiük, pótolluk ezeket,

Tankönyv, és tanszerellátottságunk a többi kis lé-
lekszámú nemzetiséghez hasonlóan alakul- Alsós tan-
könyveink a NAT szellemében készültek, lehát a keret-
tantervek bevezetése után sem szorulnak korrekcióra. Felsős
anyanyelv és irodalom tanköngveink viszont zömében
elavultak, nem követik az oktatásunkban és az anyaor-
szágban bekövetkezett változásokat. Ezek felülvizsgá-
lata folyamatban yan, s a kerettanterv kölletelményeinek
megfelelően kerüInek átdolqazásra, de úí tankdafek meg|e-
lentetése is szükséges.

Az elmúlt hat évhez hasonlóan, ebben a tanévben
is nagy terhet vesz le a szülők válláról a helyi önkor-
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mányzat, ami példaértékű lehet: biztosítja minden ta,
nuló számára a 2000 forintos beiskolázási segélyt, va-
lamint magára vállalja a füzetcsomag és a tankönyvek
beszerzését is.

Pedagógiai programunkban, s így nevelő-oktató
munkánk célkitűzései sorában elsődlegességet ólvez az
anllan4elv magas Szintíi ahtatása, nemzetiséqi kultúrónk meq-
írzése.

Azt valijuk, hogy az anyanyelv fennmaradása, il]etve
fejlődése csakis céliIányos és rendszeres oktatás ré-
Vén Valósítható meg, csak a céltudatos iskolai okta-
tásnak á11 módlában az anyanyelvi készségek olyan

szintű kiművelése, amely
biztosítani tud ja a nem-
Zeti kultúra elSalátítását
éppúgy, mint a Saját ki-
sebbséghez való tartozás
érzését.

E célok megvalósítása
érdekében úey döntöt-
tünk. hogy a ,Népismeret"
című tárgyat önálló tan-
táígyként oktatiuk, EhheZ
egyre több segítséget ka-
punk az anyaországtól is:
tankönyveket, segédesz-
közöket, országjárási, tá-
borozási hozzájáruláso-
kat biztosítanak,

Az elmúlt két éV eredményei ana öSztónöZiek ben,
nünket, hogy ezt az utat járiuk ebben a tanévben is, Az
anyanyelvi órák és a tanórán kívüli színes - a differen,
ciált oktatási módszefi előnyben részesítő - foglalko-
zások hatékonyságát bizonyítja, hogy évrőJ évre nő
azon tanulóink száma, akik a Gyulai Román Gimnázi-
umban folytatják tanulmányaikat. Az elmúlt tanévben
a huszonnyolc tanulónkból húszan választották ezt a
középiskolát,

Tanórán kívüli foglalkozásokat nemcsak az anya-
nyelv ápolása, feilesztése érdekében szervezünk Le-
hetőséget kapunk, hogy minden olyan foglalkozást,
szakkört beindítsunk, amelyre igény van tanulónak,
szülőnek egyaránt, llyenek péIdául az irodalmi, mate-
matika felzárkóztató és tehetséggondozó szakköreink,
az énekkari, számítástechnikai és a különböző kolcso,
poltonkénti sportköri foglalkozásaink, Ez utóbbiak
megtartásáía jól felszereIt tornaterem áll rendelkezé,
sünkre,

A,,Méhheréhi táncok" fennmaradása érdekében kis és
nagy tánccsoportot működtetünk a művelődési ott-
honnal karöltve. Büszkék vagyunk arra, hogy ezek a
táncok nemcsak az országban, hanem a határokon túl
is jsmedté tették községünket, nemzetiségünket,

Hoczopán Aranka
a Méhkeréki ROmán Takítlisi

Nyelvű Általános lskola megbíz|tt igazgűtója

Az,,Anyanyelvl hét" vetélkedő-sorozat győzte§ei


