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A nemzetisé gi oktatásról
Interj  Körnqei LászIó hözoktatásí  helqettes államtitkárral

- Tisztelt ÁIlamtthár Úr| A nemzetisé gi lktatós, a kerettanteruek
elké szí té se kissé  lemqradt a maqaar kerettantervekhez fté pest. Mela ki-
sebbsé geh tudiók suptembert  mdr az ú j kerettanterv sz€int elkezde-
ni 6z |ktatósi é vet?

- A kerettantervi rendelet el ké szí té sé t é s a kisebbsé gi
kerettantervekkel kapcsolatos munkákat a Kisebbsé gi Ke-
rettantervi Bizottság vé gezte, amelyben ré szt Vett minden
kisebbsé gi oktatási inté zmé nnyel rendelkez  kisebbsé g
ké pvisel je (cigány, horvát, né met, í omán, szerb, szlovák,
SzloVé n), A Kisebbsé gi Kerettantervi Bizottság tagia a koor-
dinációs feladatok melIett nyel,,területenké nt Vezetett egy,
a szerz kb l álIó munkacsoportot,

A kisebbsé gi kerettantervek kidolgozása ké t okból aZ át-
lagosnál id igé nyesebb feladat volt. Az egyik ok, hogy a
munkaanyagokat mindvé gig ké t nyelven kellett eIké szí teni.
egyeztetni, illetve sZüksé g szerint aZ egyezteté Sek tapaszta-
latai alapján átdolgozni, A másik ok, hogy a né pismeret egy
mer ben ú j diszciplí na, amely legalább nyoIc tudományág-
ból áll össze, s mindvé gi€ szem el tt kellett tartani azt az
id korlátot. hogy a né piSmeret oktatásához az alsóbb é Vfo-
Iyamokon mindösszesen ké thetenké nt egy óra, a fels bb
é vfolyamokon pedig általában hetente egy óra áll rendelke-
zé Sre, Ugyancsak folyamatosan szem el tt kellett tartani
azt, hogy a né pismeret oktatásának legf bb cé lia az adott
né pcsoporthoz tartozó gyermek önazonosságának az er si
té Se,

Erre figyelemmel a kisebbsé gi anyanyeIv é s irodalom, é s
a né pismeret kerettantervei elké szülé sük sorrendié ben, fo-
lyamatosan az adott kisebbsé g nyelvé n é s magyarul jelen-
nek meg a kerettanteí vek kiadásáról, bevezeté sé r l é s aI-
kalmazásáról szól  28/2000. (|X,2l,) oM rendelet 3, számú
mellé kleté ben

Eddig megjelentek a szerb anyanyelv é s irodalom keret-
tantervei. kihirdeté s alatt vannak a né met, a horvát é s a
szlové n kisebbsé gi oktatás kerettantervei, Lezárult a román
kerettantervek Szakmai egyezteté Se, é s a szakmai egyezte-
té s utolsó fázisában vannak a szlovák kisebbsé gi oktatás
kerettantervei, valamint a cigány kisebbSé gi né pismeret ke-
rettantervei,

A horvát, a né met é s a szlové n dokumentumok a kihirde-
té sig is megtalálhatók az OM honlapián, ahol rövidesen el-
é rhet k lesznek a román kerettantervek is. De ett l függet-
lenül is fontos tudni, hogy a kisebbsé gi oktatás kerettanter-
veinek munkaanyagai az igen ré szletest l feil dtek át az ál-
talánosig, Ezt a több esetben hosszú  egyeztet  munkát
igé nyl  folyamatot a m faji követelmé nyeknek való megfe-
Ielé s indokolta, A kerettantervek az irányelv általános fej-
leszté si- é S ré szletes követelmé nyeire é pülnek, Alkalmazá-
sukra az l,, 5,,9. é vfolyamokon kerül sot tehát a meglé v 
helyi tantervek ezeken az é vfolyamokon igé nyeltek módosi
tásokat. Ezt a feladatot tapasztalataink szerint minden
é rintett iskola el tudta vé gezni, hiszen mindvé gig az é rin-
tett pedagógusok rendelkezé sé re álltak a munkaanyagok, A
pedagógiai program egyé b irányrl Változtatásait megfelel -
en Segí tette a kerettantervi rendelet.

AZ egyes kerettanterveket szé leskör en megvitatta aZ
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adott kisebbsé g pedagógus társadalma, majd az adott kj-
sebbsé g országos önkormányzata, illetve annak oktatási bi-
zottsága, Az alapos szakmai egyezteté s, iIletve az országos
kiSebbsé gi önkormányzatok, az országos Kisebbsé gi Bizott-
ság szakmai Vé lemé nye é s a törvé ny által biztosí tott egyet-
é rté si jogának gyakorlása remé nyeink szerint megfelel  ga,
rancia arra, hogy a kisebbsé gi oktatás szí nvonalát messze-
men en segí t  dokumentum kerül az iskolákba,

- Nincs 1htalds lankö av né lkül. Elké szültek-e, elké szülneh-e a
nemzetisé gek tanköwJvei? Rendelkué sre álluak-e a sukké putt peda-
gógusoh vaqg munkacsoportok e köngveh megí rására?

- Az anyanyelvi oktatás lé nyeges eleme é S felté tele az
anyanyelvi tankönyv biztosí táSa, Már a kisebbSé gi oktatás
dokumentumainak megjelené sé t megeI z en a tárca igye-
kezett ele€et tenni az anyanyelvú  tankönyvelIátás törvé nyi
kötelezettsé €é nek AZ elmú lt é \tizedben ké t tankönyv{e,
IüIvizsgálatot köVet en - tartalmilag é S formailag egyre
korszerú bb kisebbsé gi se€é dletek láttak napvilágot, E í el-
adatra a tárca az utóbbi id ben é vente körülbelül kett -
százmilIió forintot fordí tott.

AZ országos Kisebbsé gi Bizottság közremú ködé sé vel é s
az országos kisebbsé gi önkormányzatok által javasolt szak-
emberek bevonásával lezárult az anyanyelv é s az irodalom
oktatáSáhoZ szüksé ges tankönyvek felülvizsgálata, é s elké -
szült e tankön}.r'ek feileszté Si terve, Az elmú lt tí z é v fejlesz-
té sé nek eredmé nyeké nt a kisebbsé gi nyeiv é s irodalom se-
gé dkönyveknek megközelí t en a fele tankönyWé  lett nyilVá-
ní tva é s mintegy kilencven helyett ú iat kell fejleszteni,

A kerettantervek munkaanyagainak elké szülte után aZ
oktatási tárca a szüksé ges tankönlvek megí rására é s kiadá-
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sára pályázatot í rt ki a kiadók számára, Mint ahogy azt már
emlí tettem, a kerettantervek bevezeté se az l., 5,, é s a 9, é v-
folyamon törté nik meg, a tankönyv-fejleszté seket az indo-
kolt esetekben az 1-2, 5.6 é s a 9- 10. é vfolyamra í rtuk ki, Et-
t l az inté zkedé st l azt váí juk, hogy a 2002, é vi tané !.t l
szinkronba kerül a kerettantervek bevezeté se é s a kisebbsé -
gi anyanyelv é s irodaIom-tankönlvfe jleszté s,

Az ú i tankönyvek megjelené sé ig az iskolák megrendelhe,
tik a ré gi tankön}"/eket is, é s ami enné l fontosabb, igé ny
szerint biztosí tiuk az anyaországi tankön],n/behozatalt iS,

SZjnté n aZ országos Kisebbsé gi Bizottság közrem ködé -
sé Vel ké szültek el a né pismeret oktatásához szüksé ges tan-
kön}n/ek ké ziratai, é s megtörté nt a kia dók számára a pá|yáz-
tatásuk, AhoI a pályázatí a nem jelentkeztek szerz k, a né p-
ismereti tankönyvek megí rására meghí vásos pályázat kere-
té ben az országos önkormányzatok szemé lyi iavaslatai
alapián bí Ztunk meg a Szerz ket.

AZ országos Kisebbsé gi Bizottság é S az országos kisebb-
sé gi önkormányzatok által javasolt szakemberek bevonásá.
val felmé ré s ké szül a tannyelv  é s a ké tnyelvú  oktatás ki-
sebbsé gi nyelV  kóziSmereti tankönyvszüksé gleté r l, é S ezt
köVet en kerül meghatározásra, hogy mely tantárgyak
anyanyelv  oktatásához hiányoznak mé g a Se€é dletek, A
közismereti tárgyak anyanyelvi oktatásánál is támaszko,
dunk az anyaországból behozott segé dletekre is.

Csakú gy mint a kisebbsé gi oktatás alapdokumentumai
eseté ben aZ oktatási Miniszté rium igyekszik a tankönyvek
fejleszté sé hez is az optimális felté teleket megteremteni,
ennek üteme termé szetesen a mozgóSí tható szakmai kapa-
citás függvé nye,

- A roma lktatási program kereté ben a Miniszté rium sok ú j fel-
adatot vállalt maqára, az oM eqaüttm hödé si szerzí dé st kötött az
Országos Ciqány önklrmánazattaL Mit sikerüIt ebbó1 már meqvaló-
sí tani, illetve mi |og megvalósulni az ú i tané vben?

A roma kisebbsé €i oktatás mindössze egy é vtizedes. A
cigány gyermekek nevelé se-oktatása magába foglalja a köz-
oktatáSnak mindazokat a feladatait, ame]yeket a minden
tanuIónak járó szolgáltatásokon tú l biztoSí t az e kisebbsé g-
hez tartozó gyermekek, tanulók nevelé sé hez-oktatásáhoZ,
Ebben a Viszonylag rövid id tartamban alakultak ki a roma
gyermekek oktatásának pé nzügyi felté telei, jogi keretei é s
tartalmi szabá]yozása, Ennek lé nyege, hogy az óvodában az
iskolai é letmódra való felké szí té s mellett az e né pcsoport-
hoz taí tozó gyermekek cjgány kulturális nevelé sben is ré ,
Szesü]nek, Az általános- é s közé piSkolában pedig a cigány
kisebbsé gi oktatás keleté ben kötelez  a né pismeret oktatá-
sa, szül i igé ny Szerint - er teliesen a szemé lyi felté telek
függvé nyé ben - Választható Valamely cigány nyelV tanulá,
sa, s mindezek mellett, az iskolai esé lyegyenl sé g biztosí -
tása jegyé ben e€yé ni adottságaiktól függ en a tanulók
ré szt vesznek a felzárkóztató tehetsé ggondozó programok,
ban is,

Ma mintegy ké tszázötven óvodában é s hatszáZötven ál,
talános iskolában szerveznek cigány kisebbsé gi nevelé st,
oktatást, becslé sek szerint mintegy hUszonötezer óvodás é s
ötvenótezer iskoiás ré szé re, Ennek eredmé nyeké nt általá,
nos szemlé letváltás bekövetkezett be az iskolafenntartók
é s az iskolák ré szé r l, Napjainkban a cigány gyermekek je-
lent s többsé ge általánoS iskolai Vé gzettsé gheZ iut, Az el,
mú lt id szak vizsgálatai konkré t adatot erre né zve nem
nyú itanak, de me€állapí tják, hogy az áItalánoS iskolát vé g-
Zetteknek 85ol"-a továbbtanul köZé pfokon é s ebb l ló%
é rettsé git adó közé piskolában.

A hátrányos helyzet  roma fiatalok vé gzettsé ghez való
jutása é s ennek köVetkezté ben társadalmi integrációjának

el segí té se elodáZhatatlan feladat. ezé rt szüksé ges a fen-
tebb felvázolt folyamat felgyorsí tása a iogi szabályozással
é s a hozzá rendelt pé nzügyi fe]té telekkel, iIletve a különfé ]e
programokka1,

AZ iskolai el menetelt hjvatott szolgálni a közoktatáSi
törvé ny né hány ú iabb rendelkezé se, melyek szerint a €yer-
mek számára termé szetesebbé  válhat az óvodás korból az
iskolás korba való átmenet az e| ké szí t  é v bevezeté sé vel,
Az egyé ni ha]adási ütem biztosí tásával pedig áthidalhatók
a kisiskoláskori kudarcok, Ennek lé nyege, hogy a nevelé si
tanácsadó javaslatára a gyermek egé szen a 4, é vfolyam vé ,
gé i€ mentesülhet az é rté ke]é s alól. Számára egyé ni haladá-
Si ütem állapí tható meg, amely ré vé n a tantervi köVetelmé -
nyeknek a 4, é vfolyam vé gé re kell megfelelnie,

Az idei temek szerint a tárca vizs€álni fogia az óvodázta.
tás é s az iskolakezdé s összefüggé seit. Kutatások ré Vé n Vá-
laszt keles arra, hogy tanköteles korban pontosan hány ro-
ma tanuló vé gzi el az általános iskolát, é s vizsgálni fogja az
iskola1 sikeressé get a köZé pfokú  oktatásban (lemorzsoló-
dok aránya, vé gzettsé get szerz k aránya, stb,).

A programok közül kiemelked  ielentósé gú  a lemozsoló-
dás megei zé se é s a tehetsé €€ondozó tevé kenysé g. a közé p-
fokú  inté zmé nyekben é s kollé giumokban, Az utóbbi é vek ok-
tatásügyé nek fontos eredmé nye több sikeres oktatási projekt
kitelIesedé se, amelyek a roma fiata]ok fels fokú  továbbtanu-
lását Segí thetik. Ide taftozjk az Aranv lános tehetsé ggondozÁ prog-

ram roma kollé qiutni alapproqramja, ameJy az idé n indul három
kollé gium ötven tanuló jának ré szvé te]é vei,

Ezekre az eredmé nyekre é pí tve é s annak el se€í té sé re,
hogy a hátrányos helyzetú  roma fiatalok is legalább közé p-
fokú  vé gzettsé ghez, szakké pesí té shez jussanak, a tárca az
elmú lt é vben kollé giumi fé r hely fejleszté si programot hir-
detett meg, melynek kereté ben nyilvános páIyáZat ú tján
összesen lr0 millió forintos támogatáSt biztosí tott e cé lra,
A beé rkezett pályázatok alapián ez é v szeptemberé ig mint-
egy háromszáz ié r hellyel b vül a hátrányos heIyzetú  roma
tanulók kollé giumi el]átása, Az elmú lt é v vé gé n PHARE tá_
mogatással elkezd dött ké t roma kollé gium felú jí tása, A
HU-99,04-0l SZámú  Phare-progIam kö]tsé gveté se - egy
másik Phare-programban keletkezett maradvány átcsopor-
tosí tásából adódóan - a közel mú ltban 9,ó ntillió euróróI
l2,27l millió euróra emelkedett, melyb l a magyar állam
társfinanszí rozása 5,ó7l millió euó (azaz a telí es költsé €-
Veté S kb.4ó%-a),

Az iskolarendszerb l lemorzsolódó - különösen ci€ány -
fiatalok é s fiatal feln ttek szakké pzettsé ghez iutását é s fo€-
lalkoztatását a már emlí tett PHARE program 2/l é s 2/2-es
alprogramia kereté ben is el Segí ti a tárca,

AZ elmú lt é v vé gé n e té mában meghirdetett programok-
ra több mint száz pá|yázat é rkezett be, A ké t alprogram ke-
reté ben kiosztott támogatáS köze] 3,85 millió euró, mely a
pro€ram telies költsé gveté sé nek kb, 3l%,a,

Fontosnak tartiuk e feladattaI összefüggé sben hangsú -
lyozni, hogy az oktatási tárca a jogi é s pé nzügyi szabályozás
ú tí án is lé pé seket tesz a hátrányos helyzet , köZtük a ci-
gány tanulók lemorzsolódásának megel zé sé re, EZt a cé lt
szolgálja a közoktatási törvé ny azon rendelkezé Se is, mely
szerint, ha a tanuló a tanköteles korban nem vé gzi el az ál-
ta]ános iSkolát, ú gynevezett felzárkóztató oktatáSban ré sze-
sülhet a szakké pzé s kereté ben, ahol az általános iskolai
Vé gzettsé g megszerzé se mellett felké szülhet a szakmaszer-
zé sre is, A 200l. é Vi költsé €Veté Si törvé ny e feladatot kü]ön
normatí vával is támogatia, Az inté zkedé s cé lja. hogy a fia-
talok vé €zettsé g né lkül ne essenek ki az oktatási rendszer-
b l,
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A cigányság esé lye€yenl sé €é t megalapozó óvodai ne-
velé s é s iskolai oktatás eredmé nyessé ge nagyban függ a
pedagóguské pzé s é s -továbbké pzé s szakmai min sé gé t l.
Fontos, hogy a pedagógusok romológiai ismereteket js el-
sajátí tsanak, AZ oktatási tárca támogatáSáVal több fels ok-
tatási inté Zmé nyben tanszé ki, speciálkollé eiumi Vagy önál-
Ió program kereté ben bevezetté k a romológiaj ismeretek
oktatáSát,

A roma oktatásban ré sztvev  pedagógusok romológiai
iSmereteinek megszerZé Sé t, illetve b Ví té sé t a tárca azzal iS
el segí ti, hogy az ilyen tí pusú  akkreditált programokat pá-
lyázaí  ú tián kiemelt támogatásban ré szesí ti,

A cigány kisebbsé ghez tartozók aránya a fels oktatásban
ugyan mé g mindig alacsonv, de az utóbbi é vekben szám-
arányuk jeIent sen nöVekszjk,

Ugyancsak az utóbbi é Vek oktatásügyé nek fontoS ered-
mé nye a roma fiatalok tanulását é s továbbtanulását segí -
t , f leg állami támogatással lé tesült köZalapí tVányi ósz-
töndí jak rendszere, A közalapí tványok több ezer roma fia-
talt támogatnak öSztöndí iakkal az áltaIános iskola fels 
tagozatától e€é szen az e€yetemi ké pzé sig, FontoS tudni,
hogy aZ ösztöndí jazásból forráshiány miatt egyetlen e€y,
a pá|yázatj felté teleknek megfelel  tanuló, hallgató sem
marad ki, A miniszté rium a ké pzé si költsé cté rí té s átVáIla-
]ásával Se€í ti a cigány fiatalok tová bbtanU lását: egyetemi
el ké szí t kön, illet leg fels fokú  vé gzettsé €et adó tandí _
jas ké pzé s eseté n, Ezen kí Vül é Vi tí z millió Ft-ot biztosí t aZ
országos Cigány Önkormányzat számára a nehé z szociális
helyzetben lé v  vagy krí zishelyzetbe került €yermekek
tanszerellátásához,

A cigány kisebbsé ghez tartozó gyermekek, tanulók iSko-
lai sikeressé gé t az Oktatási Miniszté rium - mindenki szá-
mára elé rhet , nyilvános páIyázatok kereté ben megvalósu-
ló, é vr l é vre ismé tl d  külön pro€ramokkal is segí ti, A
már lezárt elmú lt é vi programok közül né hányról már tet-
tünk emlí té st. Ezek - ha cí mszavakban is - de ielzik a tárca
törekvé seit is,

l, A kisebbsé gi oktatási, civil szervezetek m ködé si tá-
mogatása,

2, Kisebbsé gi oktatáSi inté Zmé nyek, önkormányzatok é s
országos kisebbsé gi társadalmi szervezetek által szervezett
né piSmereti é s é letmódtáborok támogatása,

3, A hátrányos helyzet  cigány tanulók iskolai el mene,
telé t eredmé nyesen segí t  kollé giumok támogatása,

4 Az általános iskolákban tanuló 7,-8, é vfolyamos cigány
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diákok közé piskolai tanuImányokra va-
ló felké szí té Sé t biztosí tó programok el-
ter'eszté sé re, adaptálására kií rt pályá-
zat.

5 A cigány kisebbsé cheZ lartozd
gyermekek, tanulók iskolai el mene-
telé ben sikeresen alkalmazott óvodai
é s jskoIai programok elterjeszté sere,
adaptálására kií rt pályázat,

ó, A cigány kisebbsé gi oktatásban
ré sztvev  pedagógusok számára szer-
vezett, akkreditált továbbké pzé sek tá-
mogatása.

7. A cigány kisebbsé gi oktatást se-
gí ló kulaiáSok, é s a romológiar ké p
zé shez szüksé ges segé dletek el állí tá-
sának támogatáSa,

8. KoIIé giUmi fé r hely-b Ví té Si prog-
ram a hátrányos helyzet  cigány tanu-
lók iskoláztatása felté teIeinek javí tásá_

ra, els sorban kózé pfokú  továbbtanulásának segí té sé re,
9, A felvé teli el ké szí t kön, illetve fels oktatási inté zmé ,

nyekben tanuló cigány fiatalok ké pzé Si költsé gté rí té sé re ki,
í rt pályázat.

A felváZolt tevé kenysé get aZ oktatáSi tárca, a ci€ányság
é letkórülmé nyejnek é s társadalmi helyzeté nek iayí Iására irá-
nyuló közé ptávú  inté zkedé scsomagról szóló l047 /1999 _ í v_ 5.)
Kormányhatározatban megiogalmazottakkal szoros ósszefüg-
gé sben valósí tja meg, A kormányhatározat Vé grehajtását
szolcé lja az Országos Cigány Önkormányzattal é vr l é vre
megkötött megáIIapodás is, amelynek lé nyege, hogy az okta-
táSi tárca - tú l a jogszabályi kötelezettsé geken - minden je-
lent sebb programját egyezteti az országos Cigány Önkor-
mányzattal, Vagy vele együttmú ködé sben hirdeti meg azt.

- Milaen nemutközi kapcsllat\k seqftik az Ön munkáiát é s melu
területeken é rezhet  ez eredmé ngesen?

A cigány kisebbsé g oktatása, nevelé se területé n a már
emlí tett PHARE-program továbbra is segí ti a munkánkat,

200L jú nius 28,án í rták alá az EU é s Magyarország ké pvi-
sel i a Phare 200l, é Vi Nemzeti Programra vonatkozó pé nz-
ügyi megállapodást, melynek kereté ben lehet sé g nyí lik az
oktatási tárca 1999, é Vi roma programiának kiegé szí té sé re
é s folytatására,

A 200l, é Vi Phare progí amunk költsé gveté Se tí Z millió
euró, a támogatást többfé le tevé kenysé gre fordí tiuk: a már
m köd ,,tele-házak" mintájára lé trehozandó, .,tudás_házak"
kialakí tására, mediátorok ké pzé sé re, az elté r  tanterv 
(€yóeypedagóeiai) áltaIános iskolában tanuló gyermekek
átvezeté sé re a reguláris oktatáSba, az általános jskolát Si-
keresen befejezó, illetve általános iskolai Vé gzettsé ggel
nem rendelkez  roma fiatalok bevezeté sé re a szakké pzé s-
be, a romológiai iSmeretek í ejleszté sé re a fels oktatásban
é s bekapcsolódunk az EoUAL programbal kí sé rleti proiek-
teket indí tunk a romák munkaer  piaci esé lyeinek laví tása
é rdeké ben

A nemzetisé gi oktatást i€en eredmé nyesen Segí tik a kü-
lönfé le együttm ködé sek az anyaországokkal, Ezek f  terü-
letei a fels fokú  ké pzé s (teljes id tartamú -, ré szké pzé s vagy
doktorandusz,ké pzé s), a pedagógusok továbbké pzé se, a ta-
nulók anyaországbeli programjai, a vendé gtanári progra-
mok. A programokat általában ké toIdali megállapodások
rögzí tik, de számos az anyanyelvi oktatást segí t  kezdemé -
nyezé s tapasztalható az inté zmé nyek, iskolafenntartók kóz-
vetlen kapcsolatrendszeré ben is,

mayer


