Oktatási együttműködés
a magyarországi németek és Dél-Tirol között
Dél.Tirol-Trentino autonóm tartomány kormányzatának

eszmei és pénzügyitámogatáSáVal, és a Tramini Pedagógiai
Intézet kózremúködésével széIes kórú együttműködés ala,
ku]t ki ebben az évben a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata oktatási BizottságáVal.
ToVábbképzési programokon Való réSzvételilehetőséget
ajánlottak iel dél,tiroli barátaink a köVetkező területeken:

1, Óvodai és iskolai szakértők számára, az utóbbiaknál a
német nyelvú szaktárgyi oktatáSban működő, matematika
és biológia szakos tanárok számára, 2, A minőSégbiztoSítási és értékeléSitapaSztalataikat négy hazai német nemzetiségi pedagógus cserélheti ki déi,tiroli pedagógus kollégákkal két éven keresztül. és adhatia át multiplikátorként az ott
szerzett tapasztalatokat tanártársainak, 3, Különösen az áItalános iskola a]só- és felső ta€ozatán tanító nemzetiségi
pedagógusok hasznosíthatják a német nyelv tanításának
dél-tirolj tapasztalatait, 4. Né€y nemzetisé€i tanuló a meráni Pedagógiai GimnáZiumban (a pedagógusnak készülő
tanulók felkészítésétszolgáló köZépfokú oktatási intéZmény) öt hetet tölthetett el Meranban és Vehetett réSzt aZ
iskolai és kollégiumi életben. 5, Kiemelten fontos területe
aZ együttmúködésnek az oktatási anyagok, tanári segédeszközök készítése,
Ezt indokoliák a kerettantervek és a helyi tantervek közelgő bevezetésévelkapcsolatos feladatok a német nemzetisé€i oktatásban, Dél-Tirolban hasznos módszertani ta,
pasztalatok haimozódtak fe] az elmúlt években, amelyek
öSszecsengenek a német nemzetiségi oktatás igényeivel,
Vegyes munkacsoport alakult azzal a céllal, hogy a magyar-

országi németek történetének éS kultúrájának hatékony,
identitást megőrző és erőSítő közvetítését ötleteivel, módSzertani javaSlataival elősegítse, Abból a feltételezéSből in-

dult ki a munkacsoport, hogy ez a terület mindenképpen új
a pedagógusaink számára, mert a kerettanteryek csak most
készültek el, Bár az utóbbi évtizedben történt elmozdulás,
de még mindig a merev, a tények bőségére alapuló oktatási
módszerek uralják a magyarországi iskolákat, A NAT egy komoly lépéstjelenthetett volna a korosztályok sajátos fejlesztési igényeit iobban tekintetbe vevő, kevésbé csak a tudás közvetítésére, inkább a képességek, készségek fejlesztésére, az érzelemvilá g Eazdagítására, élményekkialakítására
és a cselekvésorientált jsmeretSzerzéSre irányuló nevelésoktatáS irányába. A bevezetés tapasztalatai azonban aZ oktatási Minisztérium felméréseszerint nem voltak kedvezőek
ezen a téren, Ez alól a német nemzetiségi nevelés-oktatáS
sem ielentett kiVételt,
A tanítási se€édanyagokat előállító munkacsoport a következő elképzelések alapján munkálkodik:
l, A magyarországi németek önazonosságát az iskola erő,
sítheti, mert azt a család csak keveseknél tudia biztosítani,
2, Ennek az önazonossá€-tudatnak
a hagyományok tiSz,
telete melIett a jöVöíe kelI irjnyU]n a
3, A népismereti tartalmakat úgy tekintiük, mint a nyelvi
kompetencia javításának lehetőségét,
4, AZ oktatási segédanyagok népiSmereti tarta]makkal éS
módszerekkel, ötletekkel is cazdagítják a nemzetiségi tanárok tudását és eszkóztárát,
5, Mivel a német nemzetiségi oktatáSi forma a többségi
magyar nemzet fiataljai számára is nyitott, a népismereti

2904

nevelésben-oktatásban való részvételükkel fontos ismere-

teket Szerezhetnek a kisebbségi lét formájról és lényegi jel-

lemzőiről.

ó, Elő kell segíteni ezekkel a segédanyagokkal a tanulók
kreatív képességekibontakoztatását.
7. Ez az elképzelésmegfelel a német nemzetjségű SZülők
akaratának, hogy azt adják gyermekeiknek a népcsoport ön,
ismerete terén, amivel ők maguk * aZ iSmert objektív körúlmények miatt - nem rendelkezhettek,
8. A tanu]ók számára a kétnyelvűségeléréseaz e]sődleges cél, Ehhez kell hozzárendelni a számukra talán kevésbé
érdekes nemzetiségi ismereteket,

A píogram végéna munkacsoport kéZiratokat tesz le

az

asztalra, amelyek a népismereti oktatás számára szolgáló
tanári kézikönyvek mintái lehetnek, A pedagógusok ezek.

ből a munkákból ötleteket és módszertani javaslatokat
meríthetnek, a tanulók feladatlapokat, projektleírásokat
és másolható oktatási anyagokat talá]hatnak,

A csoport munkájában résztvevő nemzetiségi pedagógusok a következő fejezetcímeket tartották kiemelten fontosnak: l, A népcsoport tórténete, 2. A telepüIési terüIet e€ykor és ma, 3, A német nemzetiSég nyelve, nyeiviárásai. 4, A
nemZetiségi önkormányzatok, egyletek, szervezetek, kisebbSégi töWénykezés, 5. a nemzetiségi irodalom ó. Ünnepek,
szokások, média, színház 7. Identitás, haza, népcsoportok
kóZötti kapcsolatok 8. Más nemzetiségek Európában és
Magyarorszá€on 9 Öltözködés l0, Zene l l, Lakóház és udvar l2. Kézművesség. kereső tevékenység egykor és ma. 1 3.
]átékok. tánc, Szólások, versek l4, Hit, egyháZ. babona 1 5, A
nagymama konyhája ló, Nemzetiségi szimbólumok, A témák felölelik a kerettantervben rögzített népismereti tartalmak egészét.
A tanítási kereteket a munkacsoport nem aZ osztáLyfog]alkoztatásokon, hanem a következőképpen képzeli el: Fi,
gyelemmel kell lenni a tanítáSi folvamatban a tanu]ók külónböző ritmuSára éS tanulási adottságaira, EZért a belső,

tanUlócsoporton belüli differenciálás áll a kóZéppontban,

AZ oktatásban így nagy részt foglal eI a tanuIó fiatalok egyé-

ni aktivitása,

A munkacsoport összetétele szerencsés, mert képviselve
van benne a magyarországi német nemzetiSég szinte valamennyi régiója és minden iskolafokozata, Ez a garancia ar,
ra, hogy ne kerüliön túlsúlybaegy települési terület sem,
ugyanakkor mindegyiknek legyen szava a leginkább tipikusnak tartott példák kiválasztásáná] A koherencia biztosítéka
aZ jskolafokozatok együttmúködése, ameIynek léVénmin,
dig az adott korosztálynak leeinkább megfelelő módszerek
kerü]nek a kéziratba,
A kézirat elkészítéseelőtt aZ ösSzeállított anyagok kipróbálásra kerülnek és a Visszajelzések és korrekciók alapján
sZületik döntés a végleges változatról.
Englerd,erné Hoct lbolya, a munkacsopon tagja egy ilyen
anyagot állított össze és közöl, amelynek alapján képet lehet alkotni a Dél-Tirol és a Magyarországi Németek orszá,
gos Önkormányzata köZötti oktatáSi együttmúködéS egy teruleterol
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