
Pedagógusok a szí nvonalas szerb oktatásé rt

A Magyaí  Televí zió ,,Srpski ekran" cí m  szerb nemzeti-
sé gi magazinja az elmú lt tané v vé gé n tematikus m -
sort ké szí tett a szerb oktatás aktuális ké rdé seir l, A
pedagógusokkal, az oktatásügy hivatalos ké pvisel i,
vel é s a Kerettantervet kidolgozó szakemberekkel foly-
tatott beszé ]geté sek, sikeres é s rossz pé Idákon keresz-
tül, leginkább az ú j programok, a né pismeret tantárgy
bevezeté se é s a tankönyvellátás aktuáljs gondiaira
korlátozódtak, A m sorban elhangzott vé lemé nyeket
röVid í tett lormában adiuk közre,

- A budapesti iskolában jelenleg milqen programok alapján

folyih a munka?
Katlca R s, a Budapesti Szerb Á]talános Iskola é s

Gimnázium igazgatója:
É rvé nyben vannak mé g a,,K"-val jelölt, a kimen 

csoport számára í rt, 1978,|993-ból való programok,
Ezek mé g ,,szerbhorvát" programok vo]tak, melyeket
mi, az illeté kes hatóságok jóváhagyásával, módosí tot-
tunk, Az általános iskola els , második é s harmadik
osztályában a Nemzeti Alaptanterv van é rvé nyben.
200l augusztusától az iskola akkor kezdheti meg legá-
lis m ködé sé t, ha rendelkezik helyi pedagógiai prog-
rammal, ami a ré gi program átdolgozását jelenti,
Nem kell tehát Vé glegesen elvetni, hanem módosí tani
kell, ilIetve ki kell dolgozni az ú jaí  az els , az ötödik é s
a kilencedik osztályok számáIa, Minden tantárgy ese,
té ben a kerettanterv nyolcvan százalé k kötelezettsé get
í r el , a fennmaradó hú sz százalé król az illet  inté z-
mé ny dönti el, hogy az iskolai programot kib ví ti, e]-
mé |yí ti VaBy ú j tartalommaí  töIti meg,, Hlqaan kapcsolódik ehhez a né pismeret?

A né piSmelet egy SpeciáliS tantárgy minden nemze-
tisé gi jelleg  inté zmé nyben, A saját helyi kulturális
mú lt, a szokások, a tárgyi é s szellemi é rté kek ismerete
né lkül, nem lehet senki sem er s a saját identitásá-
ban. Azokban az iskolákban ahol a nyeivet csatlakozó
órában, vagy tantáIgyké nt taní tják, a né pismeret kü-
]ön tantárgy kell, hogy legyen. Nálunk mé g vé letlenül
sem lesz külön tantárgy| A né pismeret a nyelv é s iro-
dalom taní tásában tartalomké nt jelenlk meg, é s a tör-
té nelem,oktatásban is, mert ott a helye, AZ alsó tago-
zatban a telmé szet- é s társadalomismeretben. il]etve
a zenei é s ké pz m vé szeti nevelé sben, mert tartalmi-
lag oda kapcsolódik, Minden más esetben, mondjuk a
biológia vagy földrajz területé n, amikor valamilyen ki-
eme]ked  szemé lyisé günkr l van szó, meg keil hogy
1elen|en a né pismereti tartalom, Ett l specifikus az
inté zmé ny. Nem csak tantáIgyi formában ielenik meg,
hanem kilé pé skor, aZ é í ettsé gj té telekben is,

- H\gaan é pí ti be a tananyagba a né pismeretet?
zoí a Pei|vic, a szigetcsé pi Szerb Isko]a tanára:

- A né pismeretet a szerb ünnepek közeledté vel taní -
tom: Kaí ácsonykot Hú své tkoí , Szent Száva napján, A
gyerekekkel el adásokat szervezünk a szokásokról, ver-
seket tanulunk, ké peskönyveket né zegetünk, otthon ta,
pasztalják - mert Szjgetcsé pen mé g é lnek a né pszoká-
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sok - szokás a betlehemezé s, ezt a magyarok is ismerik.
A gyerekek már odahaza megismerik a szokásokat, hi-
szen vagy az anya, vagy az apa szerb a családban,

Krlstina Rocftoy, a battonyai Szerb ISkola igazga-
tóial

- Külön tantárgyké ni, mert í gy egyszer bb, Voltak
plusz óráink, aztán van egy tanárn nk, aki szé pen be-
szé l szerbü], ismeri az anyagot, lgaz, a né pismereti
tanterv mé g nem ké szú ]t el, de   a Saiát belátáSa sze-
rint Válogat, AZt taní tja, amjl ] Szerinte többet kell
tudnl, Az alsó osztáiyokban, ahol nincs elegend  óra,
nem taní tunk né pismeretet, csak a fels  tagozaton,

Milivoi Di ordiev, a kerettanterv mu nkacsoport jának
tagia:

- A kerettanterv ió oldala, hogy vé gre konkré tan meg-
nevezi a feladatokat minden iskola ré szé re, s meghatá-
rozza számukra a tananyagot, Kedvez tlen viszont, hogy
nem veszi figyelembe iskoláink sokfé le tí pusát, Vannak
iskolák, ahol ósszevont oktatás folyik els t l nyolcadi-
kig, mint pé ldául Újszentivánon, Deszken els t l har-
madikig, illetve negyedikig tanulnak összevontan, a
szerbet pedig külön tantárgyké nt tanulják. Más a hely-
zet a battonyai iskolában, Ezek mind más tí pusú  isko-
lák, más tantervek. A tantervnek egyeznie kell az iskola
tí pusával, mert nem lehet ugyanannyi óraszámmal dol-
gozni, mint amit a kerettantervben megállapí tottunk.
Nem lehet a szerb nye]vet azonos órában taní tanj a kü-
]önböz  iskolákban, Van ahol három vagy né gy órában
taní tják, Attól függ, melyik helyi önkormányzat milyen
mé rté kben finanszí rozza, mennyit áldoz a szerb nyeJv
oktatására.

- Tartalmilaq hoqqan seqí ti, vaqq nehezí ti munkdját az ú 1

kerettantely?
Daiana Diuhin, az ú jszentiváni Általános lskola ta-

nára,

- Tartalmilag ugyan kiválóan összeálIí tották, de
nincsenek tankönyveink, Nagyon hiányoznak, Az an_
goI oktatáshoz hason]óan dolgozhatnánk, tankönyvek
né lkül azonban igen nehé z.

- Mit gondol ki í qa majd meq azokat a tanköngvehet, melqek

az Önöfté hez hasonló iskolatí pusban lenné nek haszndlatosak?

- Nem tudom ki í tia majd meg  ket, de már ké szen
kellene lenniük,

- Ön vóIlalná, hoqq eqq ilqen tanköwJvet meOí iln?
- Nem Ez nagyon nagy feladat. El relátónak kell len-

ni, figyelni kelJ arra, hogy illeszkedjen, Nehé z munka.
- Mi a hehJzet az alsó tagozatls tanköngvekkel?
snezana Doslc, a Budapesti Szerb Általános tskola

taní tón je,
.- jugoszláv tankön5,vekb l dolgozunk, Igaz, ezek a

jugoszláv tankönyvek nem a legjobbak, mert heti öt
szerb órát vesznek alapul, nekünk meg, osztálytól füg-
g en, heti hat-hé t óránk is van, A következ  tané r,t l
az els sök is jugoszláv könlvekb l tanulnak, de remé -
lem, addigra megjelenik az olvasókönyv, a munkafüzet
é s a nyelvtan a második, de lehet hogy a harmadik



osztáIy Számára iS. AZ ú j kerettanterv szerint dolgo-
zunk majd, Abban nem vagyok biztos, hogy elegend 
mennyisé g  szöveget be is tudunk é pí teni a né piSme-
ret té makörb l. Lehetnek ezek törté nelmi té májú  szö_
vegek, de nem tiszta mé g a dolog, mert nem tudom,
hogy milyen mé iysé gig kell hatolni a tankön}"r' né pis-
mereti tartalmában.

- A tanköryveh idónen megé rhezneft?

- Ez már nem t Iünk függ, A Nemzeti Tankönyvki,
adó el bb kinyomtatia azokat, beruház, é s csak eztán
kerülnek a miniszté riumba. Hogy mi tórté nik akkor, ha
a tankönyvek nem é rkeznek meg id ben, illetve ha
megé rkeznek, de azokat nem hagyták 1óvá? Ez már
nemcsak nekünk, tanároknak ielent problé mát, Ez
már a felel s emberek gondja, |ól meg kell tehát fon-
tolni, hogy mit kell tenni annak é rdeké ben, hogy a
tankönyvek id ben megjelen jenek,

- A szerb iskoláknak szánt tanköwJvek szen  amellett, hOE)

frwesen vannak, é s azt a felel ssé gtelles í eladatot vállalí óft, hogu a

hdwJvek taftalmát a gqereftek heterogón nqelvtudásához igazí tjáft,

nin6 7aran ia arra, hogg nunkájuk meg is jelenik majd- A tan-
könqvkiadásban jelentkez  kapitalizmus - wtlqdiáh a bennfente,

sek - nem kí vánatos, d,e ez nem keII, hogq é rdekelje sem a tanuló-

kat, sem a tanároí zat.

Daslca zoric, a deszki Szerb Iskola taní tón le:
Egyedül abban látom az ú idonságot, hogy az els  osz-
tályban eddig nem taní tottunk magyart, A gyerekek
mindent szerbül tanultak, most pedig hetente ké t ma-
gyar órát kell tartani. Valamifé le el ké szület ez, be,
szé lgeté s- Nem tanulnak í rni, hogy ne tanuljanak ké t
í rást egyszerí e, szerbet é s magyart, de felké szü]nek a
magyar nyelvre,

- A többi 1sztálaban h\guan taní tja a tantdrgaakat?

- A magyart leszámí tva mindent SZerb nyelven taní -
tunk, Vannak magyal tankönyveink is, de azokból is
szerbül tanulunk, Igyekszem lefordí tani a szövegeket,
pé ldául a matematika feladatokat is,

- Mibó1 tanulnah a gyerekek?

Z,oí a Peiovfu, a szigetcsé pi Szerb Iskola taní tón je:
- Abból, amit é n el ké szí tek, AZokat a tankönyveket

használiuk, amiket a kollé gan m hagyott nekem,
Semmi ú jat, Fé nymásolok, hangkazettákat hasznáIok,
feltalálom magam, mint minden tanár. Ha nincs tan-
könyv, ki kell találni. Tankönyveink pedig nincsenek.
AZ önkormányzatnak kellene biztosí tania egy kis pé nzt
tankön}nr're, hogy elugorjak a Nemzeti Tankönyvkiadó-
ba bevásároln i

Sofiia tvanov, a lóré vi Szerb Iskola taní tón je:
- KeVé s a tankönyvünk. Különösen hiányzik az olva-

sókönyv az els  osztáIy második fé lé vé re, Mindig az
id sebb tanulók ré gi könyveit használiuk, de azok már
szinte olvashatatlanok. Többnyire fé nymásolunk. Van
né hány könyvünk Szerbiából, de mivel más tanterv sze-
rint dolgoznak, csak egyes ré szeket tudunk alkalmazni,

kristina Rocfroyl
, Mi Újvidé kr l szereztünk be jugoszláviai - nem

szerb anyanyelv  gyerekeknek szóló - tankönyveket.
Emellett együttm ködünk a beocini iskolával. Minden
é vben Beocin városa szerzi be nekünk a tankönweket,

amelyekb l dolgozunk, Nagyon iók a könyvek, Van kü-
lön tankönyv az iroda]omhoz, nyehtanhoz é s munka-
füzeteket is kapunk. Nagyon elé gedettek vagyunk,

- A magljar|rszági szerb iskolák struktú rójukat tehintve na-
gtlon vóltozatosak, küIönleges tankönuveket iqé ngelnek. Közis-
mert, hogt1 a tanhöwJvpia,mn a helyzet óvek óta nem megfelel ,

emellett a tankijnuvkí addssal kapcsolatos legú jabb el í rások sem

hedveznch a helgzet normalizálrisdnak- A N?mzeli Tanhöntlvki-
adó monopolhelqzete a nemzetisé gí  tankönavkiadás teré n meg-
sz nt, a lehetsé qes szetzók munháikhal a finanszí rozó Oktatdsi
Mí niszté riu m nól p áIq ázhatn a k,

Mariia Lasí ic, az Oktatási Minjszté rium szerb osz-
tál],ryezet ie:

- A miniszté riumí a tartozik a feladat, de erre csak
akkor ké pes, ha együttm ködik a kisebbsé gi önkor-
mányzatokkal é s oktatási bizottságokkal, amelyeknek
tisztázniuk kell, melyek az iskolák szüksé gletei, Az is-
kolák ké pvisel i ott ülnek az oktatási bizottságban.
Ennek alapján az oktatási bizottság összeállí tja a k1-

adásra szánt tankönwek jegyzé ké t, arrlit továbbí t aZ
oktatási Miniszté riumba, A miniSZté rium pályázatot í r
ki az összes tankönyvre, Szeretné nk, ha a tankönwki-
adás az ú j tanterv bevezeté sé vel párhuzamosan tör-
té nne, Els dlegessé get é lveznek az irodalom- é s
nyelvtan kónyvek,

- Milyen a kapcs1lat az Oktatási Minisztórium é s a Nemzeti
Tanhönqvkiadó Rt - között?

Amióta mindenütt piaci viszonyok uralkodnak, a
Tanköni,vkiadó is önállósult, Önállóan gazdálkodnak,
ami termé szetes az ilyen válialatok eseté ben, A Tan-
könyvkiadónál m ködik egy f szerkeszt sé g, amely
már é vek óta a kisebbsé gek számára ad ki tankönyve-
ket, Termé szetes, hogy szeretné nk meg rizni a ió kap-
csolatot, de nem zárhatunk ki mást sem, Amikor meg-
jelenik a kií rás, bármely kiadó pályázhat,

- |elenleg hána tankijnqv hé sz kiadásra?

- Ha ió] tudom: szerb tankön5,v egy sem,
- Menw)i id re lesz szüksé q, hoglJ utolé rlé k önmaqukat?

- Azt hiszem, egy é ven be]ül utol kel] é rnünk ma-
gunkat. A miniszté rium, vé lemé nyem Szeí int, ké szsé -
gesen biztosí tia az anyagi fedezetet, a szerz k pedig
ké pesek lesznek elvé gezni a munkát.

Liubomlr Alehsov, a Szerb Országos Önkormányzat
oktatáSi Bizottságának eJnöke,

Ez a kelettanterv ú gy ké szült el, hogy tartalmazza
a szakma vé lemé nyé t, hiszen ismert, megbecsült pe-
dagógusaink dolgoztak rajta, A program megfelel , é s
alkalmazható lesz az iskoláinkban, A mi feladatunk az
volt, hogy megszervezzük ezeket a konferenciákat é s a
kollé gák vé lemé nye alapján a bizottság, az önkor,
mányzat is vé lemé nyt alkosson é s ré szt vegyen a meg-
jelenteté sé ben,

Katica R s:

- Állandóságot, biztonságot várunk é s azt, hogy az
inté zmé ny profiliának megfelel  ú j, korszer  program
szeí jnt m ködhessünk. A mi gyerekeink nem szenved-
hetnek semmilyen hátrányt a magyar iskolákban ta-
nu]ókkal szemben,

Szerkesztí - riporter: Popovics István
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