
Nemzetisé gi oktatás - közé pfokon

lig van olyan nemzetisé gi közé piskola Magyaí or,
szágon, amelyik minden tárgyra anyanyelvükön

taní taná diáklait. A nemzetisé gi nyelven való oktatás
általában ké t-három tantárgyra kor]átozódik, noha az
állam több pé nzt ad az anyanyelvi é s a ké tnyelv  isko-
lákra,

Alaposan felbolygatta a közelmú ltban a magyaror-
szági román közé letet aZ l999 februárjában kinevezett
gyulai román ortodox püspök, Sofronie Dnnrec. Ame]-
lett, hogy a Gozsdu Alapí tvány nagyszebeni ülé sé n ki-
jelentette: Magyarországon üldözik a románokat, azt
is kifogásolta, hogy a gyulai román iskola csak nevé -
ben román, ott valólában magyarul folyik az oktatás.
,,A püspök ú r valószí n Ieg nincs tellesen ké pben az isholót illetí -
en" mondta a HVG-nek Brrdni |ános - l29 köZé pisko,
]áSt taní tó - a gyulai Nicolae Balcescu Román Általá-
nos Iskola é s cimnáZium igazgaí ója_ AZ Viszont té ny,
tette hoZZá, hogy a nyelweszté s é s a kultú raváltás
el rehaladott a magyarországi románság köré ben, s
már ritka az olyan gyerek az iskolában, aki jobban tud-
na románul, mint magyaru].

Kótsé gteien, a nyelvismeret hiánya szinte mind-
egyik hazai nemzeti kisebbsé g eseté ben alaposan
megnehezí ti az anyanyelven Való oktatást. Ez alól a
köz;smerten összetartó szerbek mellett a né metek a
kivé teiek, Utóbbiak között a nyelweSZté s sZinté n lé te-
zik ugyan, ám a né met nyelv elsajátí tása vonzó lehe-
t sé geket kí nál a szül k é s a diákok számára. É ppen
ezé rt magyar diákok ré szé r l is elé g nagy nyomás ne-
hezedik a nemzetisé gi iskolákra, í gy nem vé letlen,
hogy a né met nemzetisé gi oktatásban vesznek ré szt a
legtöbben: általános isko]ában több mint 45 ezren,
közé pfokon közel 2 ezren, Pé csett é s környé ké n pé ldá,
ul olyan nagy az é rdekl dé s, hogy a Magyar-Né met
Nyelv  lskolaközpont mellett a Leöwey Klára Gimná-
ziumban is három né met nemzetisé gi tagozatú  osz-
tálv m ködik é vfolvamonké nt.

A nemzetisé gi oktatás három fotmájából választ-
hatnak aZ általános é s közé pfokú  iskolák: aZ anyanyel-
v , a ké tnyelv  é s a nyelvoktató ké pzé sból, Az állami
költsé gveté s mindhárom oktatási formát kiemelten,
nemzetisé gi normatí Va alapián támogatia, ám ezen
belül egyre inkább az anyanyelv , illetve ké tnyelv 
ké pzé st ré szesí ti el nyben_ Ezekben az oktatási tí pu,
sokban az idé n tanulónké nt 4l ezeí  forintot kapnak az
iskolák, mí g nyelvoktató ké pzé sné l 27,5 ezí et (koráb-
ban mindegyik formára ugyanaz a nolmatí va vonatko-
Zott),

AZ idé n összesen 4,5 milliárd foí int jut a normatí Va
alapján kisebbsé gi oktatásra az állami költsé gveté s-
b 1, de ebb l az iskolák - vezet ik elmondása szerint
- nem sokat é rzé ke]nek, A pé nzt ugyanis a fenntartó
önkormányzatok kapiák, s az iskoláknak továbbadott
összegb l nem derül ki, pontosan mennyi abból a ki-
sebbsé gi oktatás jogán kapott forint, ]elenleg egyé b-
ké nt folynak a pártközi táí gyalások: a nemzetisé gi töI-

vé ny módosí tásával szándé koznak megteremteni an-
nak felté te]eit, hogy a nemzetisé gi iskolákat a kjsebb-
sé gi önkormányzatok vegyé k át, ám - mint azt Lásztitlj
Pé ró, az Országos Szerb önkormányzat elnöke eI-
mondta - egyel re kidolgozatlan, miké nt törté nne az
átvett inté zmé nyek f inanszí rozása,

Az általános iskolában a nemzetisé gi tanulók 5 szá-
zalé ka kap anyanyelv  ké pzé st, a ké tnyelv ben 15 szá-
zalé kuk. Né gyötödük tehát idegen nyelvké nt tanulja
nemzetisé ge nyelvé t. Az összesen közel 3 ezer gyere-
ket taní tó nemzetisé gi közé piskolák - ha teljesí teni
akarják megfogalmazott cé liukat, a kisebbsé gi é rtel-
misé g nevelé sé t - csak azok közül választhatnak, akik
az á]talános iskolában ké tnyelv  vagy anyanyelv  ké p-
zé sben ré szesültek. ,,Szeretné nk egé szen az é rettsé giig anga-
nqelv  fté pzé st adni a szlovók származású  gqerefteknek, d,e ezt,

egqel re  gy t nik, csah az áItalános isholában tudjuk megva-
lós(tani" - mondta a HVc ké rdé sé re Csó'r4öl Istvánné , a
budapesti Sz]ovák Á]talános lskola, Gimnázium é s
KoIlé gium igazgatóia, Ennek az az oka, hogy vidé ki, ki-
sebb általános iskolákbó] gyenge szlováknyelv-tudású
gyerekek kerülnek hozzájuk_ ,§uakran mé g a szlováh iro-
dalmat sem szlovákul tanultóh ezek a qqerehek, í au aztán nem
sok esé ly van rá, hogq eqq ilyen diák a gimnáziumban szlová-
kul tanulion reáltórgaakat" - mondta az igazgatón . Afia
ViSZont Van lehet sé gük - mjnt a többi nemzetisé gi
iskolában is -, hogy az osztályokat nyelvtudás szerint
megbontsák, s a szlovákból jobb gyerekeknek több
tantárgyat taní tsanak anyanyelvükön, A budapesti
horr'át gimnáZiumban nem CSoportbontáSt alkalmaz-
nak, hanem é vfolyamonké nt ké t osztály van, azoknak
pedig, akik az á]talánosból gyenge horváttudással ju-
tottak a gimnázjumba, nulladik osztályt indí tanak,

A nemzetisé gi közé piskolák nagy többSé gé ben ké t-
nyelv  az oktatás, a nyelvoktató, illetve anyanyelv 
ké pzé s csak egyaránt 4,5 százalé kot tesz ki, É rdekes
módon az egyik legkisebb lé tszámú  nemzetisé g, a
szerbek jelentik a kivé teIt, náluk Lásztity Pé ró szerint
é rettsé giig anyanyelv  ké pzé sben ré szesülhetnek a di-
ákok. Emellett mé g a né meteknek vannak olyan osztá-
lyaik, illetve tagozataik, ahol szinte teljes egé szé ben
anyanyelven folyik a ké pzé s, Más nemzetisé gek eseté -
ben a diákok a nemzetisé gi nyelv é s irodalom mellett
általában a törté neimet é s a földrajzot tanul|ák anya-
nyelvükön, s a jobb nyelvtudással rendelkez k felve-
hetnek egy-ké t további tárgyat is, Az is gyakori, hogy a
diák azon a nyelven felelhet, amelyiken akar,

f, hhez persze az kell, hogy megielel  szakLanárok
!,i legyerek az .skoiában, akik mind a ket nyeIvel - s
azon belú l a szakszavakat - magas szinten ismerik,
,,Sajnos vannak oltlan tanLárqtlak, ameltlefthez nincs honláttl
tudó tanár. llqen pé Idóul a szómftástechniha vagy a raiz- é s

m alhotós-elemzé s" - mondta a Hvc ké rdé sé re perrrrs

Márta, a Horvát Óvoda, Általános lskola, Gimnázium
é s Diákotthon igazgatón je, Ennek ré szint az az oka,
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hogy - az alacsony bé rek miatt gyakran mé g a hor-
vát szakon vé gzettek Sem taní tani mennek, hanem in-
kább Magyarországon megielen  horvát cé gné l vállal-
nak munkát, A szaktantárgyaknál ielentkez  tanáí hiá-
nyon a nemzetisé gi közé piskolák mindegyike vendé g-
oktatók alkalmazásával próbál segí teni, ,,A mi isholánk-
ban í elenleg né gq vendé q oktat, a gimnáziumban a tdrté nelem-

tanár jött Szlovákiából" - mondta Csörgölné , aki nehez-
mé nyezte, hogy az iskolának a vendé gtanárok kivá-
lasztásába semmi
beleszólása nincs,
s az ezekre az ál]á-
sokra kií rt szlováki-
ai pályázatokról
sem kapnak el re
é rtesí té st, A többi
tanár rendszeres
szakmai tovább-
ké pzé sen vesz
ré szt anyaországá-
ban,seztamagyar
oktatásügyi tárca
elfogadja a kötele-
z  továbbké pzé s
ré szeké nt mond-
ta Budai János,

Id nké nt gondot
jelent a megfelel 
tankönwek hiá-
nya, Magyarorszá-
gon é r,tizedek óta
a Nemzeti Tan-
könlvkiadó Rt,

{korábban Tan-
könlvkiadó Válla-
lat) adia ki a nem-
zetisé gek nyelvé n
is a tankönyveket,
A gyakorló tanárok
szefint ,,ezeket a tan-
höryvehet sokszor lai,
kusok í ard(tonók, s

ezé rt a szaknqelvet
nem mindig hasznáI-

1ák meqfelel en" . Rá-
adásu] sok tan-
könyv eiavult, a
forgalomban Ié v 
ú i, magyar nyeiv 

A nemzetisé gi oktatásról szóIó miniszté riumi irány-
elv szerint külön né pismereti óí át is kell tartani az

anyaországi é s a magyarországi kultú ra, né pszokások,
töfté nelem megismeré sé re,,,Né pismereti óra tartására
univenális tanár ftellene, aki az irodalomtól a zené n át a tánciq,

né pszoftósohig , törtónelemiq mindent ahtatni tudna, erre viszont

1elenleg nincs ké pzé s Magqarorszdqor" - mondta a szlovák
isko]a igazgatón ie.  k ezé rt - kihasználva az irányelv
engedmé nyé t - jelenleg az é nek-, a rajz-, a földrajz- é s
a törté nelemóra kereté ben oktatnak né pismeí etet, Ez
különösen a törté nelemné l lehet problematikus, hi-

SZen teljesen mást
tanulhat a diák a
lefordí tott magyar
tankönyvb l, mint
amit né pismeret
cí mé n törté nelem-
órán belül az anya-
oí szági tankönyv
alapján,

A nemzetisé gi is-
kolákban az é rett-
sé gi is ké tnyelv ,
kisebbsé gi nyelvb l
é s irodalombóI, i1-

letve törté nelem-
b ] anyanyelven
kell é rettsé glznj, a
többi tárgyból a di-
ák választhatja a
magyart iS. A diá-
kok többsé ge ma,
gyar fels oktatási
inté Zmé nyben ta-
nul tovább, de le-
het Sé gük Van arí a,
hogy ké rjé k az
anyanyeiv  felvé te-
li Vizsgát, Inrormá-
cióink szerint azon-
ban ezzel alig-alig
é lnekadiákok,sa
felvé tehztet  inté z-
mé nyek sincsenek
felké szülve arí a,
hogy mond juk hor-
vát nyelven felvé te-
liztessenek biológi-
ából, A horvát isko,
la igazgatón ie sze-
nnl KUlon Ug}e]neK

Riba István
Heti Y iláOgazdasáq

tankönyvekr l viszont mé g nem ké szú lt fordí tás, A ta- arra, hogy a gyerekek magyarul is tudiák az anyagot, S

nárok mindezek miatt gyakran használják az anyaor- bár lehet sé g van biológiából lrorvátul tanulni a gim-
szágbeli tankönyveket, de ez az elté r  tematika miatt náziumban, ha három,né gy gy-erek felvé telizik bel le
nem mindig lehetsé ges, ,,Ké miából pé ldául egé sun más a magyar egyetemre, akkor inkább magyarul tartják az

tantárqu felé pí té se Harvátországban, mint Magljarországan" - órát, legfeliebb a horvát szaknyelv megismeré se miatt a

hoz egy pé ldát a nehé zsé gekre Petrics Márta vázlatot ké t nyelven í rják a gyerekek.

Baitai László lelVé t.le
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