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Kocsis Mihaly

A XXI.szalod kihiVasoi01:oldatasban

A legvalosziniibb tarsadalmi kihivasok a
XXI. szazad oktato es nevelo tevekenysegeben

1. Globalizaci6kerdese - az oktatas egyseges
rendszerbe val6 szervezesenekjelensegei

2. AIland6 valtozasok, az oktatasban hasznaIatban
leva techno16giak alkalmazasa a teljesitmenyek
tiikreben

3. Az oktatasban novekva kutatasok, uj m6dsze-
rek es befektetesek novekva felfele ivela iranya

4. Az informatizaci6 es a gyors informaci6 terjede-
senek iiteme, igy a tananyag tartalmilag gyorsan
aktualitasat vesziti, annak valtozasa lesz az igazi
viszont valasz

5. A mozgekonysag sziiksegessege a szakemberek
es a take gyakorlatias alapokon val6 kiteljesiile-
seben .

6. Az emberek nagyfokU polarizaci6ja a termeles
es az uj techno16giak alkalmazasanak kovet-
kezmenyeikent

a) Az eras versenyszellemjelentkezese a szol-
galtatasok es termeles szferaiban:

b) rugalmassag sziiksegessege
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c) eredmenyes es teljesitmeny orientalt szerve-
zes az intezmenyenbellil

d) a minosegi oktatas mint a letezo minoseg-
ligyi rendszerek egyik

e) modelljenek alkalmazasa
8. A dolgoz6k szakmai osszetetelenek szerkezete,

sokban hozzajarul az uj bermunka klilonbozo
formainak megvaltoztatasahoz.

Itt jut majd kifejezesre az oktatas mint kivetelesen
routes tarsadalmi tevekenyseg.
9. A kornyezetvedelem elsorendii feladat es annak

kotelezove minositese az iskolak eleteben. Az
alapfoku oktatast61 az egyetemig nagy val6szi-
niiseggel egy integralt minosegiigyi rendszer
modelljekent eredmenyesenalkalmazhat6.

10. A vilag lakossaganak nagymertekii szaporulata,
de mas regi6kban eppen az ellenkezo jelenseg
az, ami igencsak nagyfoku kihivasnak szamit az
emberiseg koreben.

11. A vallasok erelyesebb megnyilvanulasaa hivok,
valamint a most meg nem hivo emberek kore-
ben.

A tarsadalmi ertekrend vcirhat6 sorrendje: vallas,
csalad, nernzet. Talan a legnagyobb ertek a "kreativ
megval6sulas" felteteleinekbiztositasa.

Oriasi lehetosegek forrasa lehet a fenti jelenseg egy
nernzeti kozosseg jovojere nezve.

Mit jelenthet mindez a kisebbsegi sorsban elo ma-
gyarsag szamara?Mindenek elott azt, bogy:
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1. A felsorolt jelensegeket kiserni kell es gyakorlati
valaszlepesek megtetelere szervezi, a kozossegiink
egeszet.

2. Valaszt adni haladektalanul a tomb es sz6rvany
magyar teriiletek disztingvalt oktatasi szerkezetenek
meg nem oldott kerdeseire.

3. A megoldasok kimiivelesea meglev6 iskolarendsze-
fen beliil vagy azon kiviiI.

4. Az id6 kerdese szamunkra igen csak siirget6.

5. Kiilon vagy egy iskolaban miikod6 tantestiiletek es
iskolak erdemi megitelese Az egynyelvii iskolak
megszervezese, tanitasi nyelv szerinti felosztasa egy
ugyanazon iskolaban, vagy pedig kiilon valtasok-
ban.

6. Talan a legrosszabb gyakorlati megoldas az, ha egy
epiiletben miikodtetiink ket tannyelvii iskolat ugy,
bogy valtasokkent osztja el a kiilon nernzeti kozos-
segek tanul6it es alkalmazottait.

7. Az altalanos es kozepiskolak iskolarendszerekben
val6 harmonikus miikodtetese: a tarsadalmi ige-
nyekre es anyagi forrasokra tamaszkodva miikodje-
nek. A kozoktatas j6 alapokat biztosithat es kell6en
serkentheti a tanul6k kepessegeit es ratermettseget.

8. Az oktat6-nevel6i munka vilagos es erthet6 celok
meghatarozasat igenyli a kovetkez6 teriileteken: a
szemelyisegegeszseges felepitese, a fiatalok szocia-
lizal6dasanak, valamint a gyorsan valtoz6 vilag ep-
pen aktualis kihivasairaval6 felkeszitese.
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9. Az intezmenyesitett es intezmenyen kiviili egyhazi
es maganiskohikalapitasa, fejlesztese

10. Alkalmazkodas a fogyaszt6i igenyek teljesitesehez,
a szolgaItatas minosegi szintre val6 emelese, de
ugyanakkor ezaltal onmaganak biztosit nagyobb le-
hetosegeket a munkara es magasabb eIetszinvonal
biztositasara.

11. Lenyeges a decentralizaci6, szakertelem, rugalmas-
sag szUksegessege, valamint a tananyag auton6m
magvalasztasanak lehetosege, gyakorlati megval6-
sitasa.

Kulonbozo m6dszerek szerint a kovetkez6 tertiletek
erdemelnek kiemelkedo figyelmet:

- az oktat6 es nevelomunka minosegiranyitasa,
- az altalanosiskolak munkaja ketnyelviikor-

nyezetben,
- szociol6giaiaspektusokaz oktatasban.

Mindharom tertileten szerzett tapasztalatok azt bi-
zonyitjak, bogy a nemzeti kozossegek oktatasa megol-
dasra var. A felvetett problemak naponta kertilnek a
csalad, az iskola es a tarsadalom gondolatbeli asztalara,
megoldasra vamak.

Az oktat6 as nevelomunka minosagiranyrtasa
A minoseg sz6 alatt a tarsadalmi munka minoseget

ertjuk. A novekvo min6seg ujabb korlatokat rombolle,
amely a helytol es az idot61nagymertekben fiigg.

A minosegbiztositasi rendszer bevezeteset es alkal-
mazasat ktilonbozo szempontokb61ertekelhetjuk. Erte-
kelheto az iskolaban dolgoz6 pedag6gusok, egyeb is-
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kolai alkalmazottak, tanu16k, sztil6k es a tarsadalmi
kozosseg kepvise16inekszemszogeb61.

A min6seg nem kivan tobb munkat, hanem masfele
munkat igenyel, ami nem valaszthat6 el a koltsegeit61.

Fontos, hogy mie16bbelkezdjuk a min6segbiztositas
alkalmazasat, beepiteset az iskolarendszerunkbe, hiszen
az Eur6pai Uni6 orszagai es mas orszagok is hozza-
fogtak a kUlonboz6 szabvanyok alkalmazasahoz. Utto-
r6 munkanak szamitanak ezek az ujitasok az eddigi
hagyomanyos oktat6-nevel6 tevekenyseghez kepest.

Ezt a min6segtigyirendszert a kovetkez6keppen le-
het roviden bemutatni.

Gel

A min6segiranyitashatekonysagat er6siti az, ha az
iranyitas munkajat id6kozonkent ertekeljuk:

. az iranyitasban reszvev6 szemelyek a sajat
munkajukat nyilvanosanmegvitatjak,

. kialakitjak azt a szervezeti format, amely
eredmenyesen tudja megval6sitani a felada-
tokat,

. a min6segszemlelet kialakitasa, j6l korulha-
tarolt celmeghatarozas a vezetes miikodese-
nek hataskoreben.

A minosegiranyftas osszetevoi

. Vezetes: elkotelezettseg a min6segiranyitas
irant, a fej16deses az iskola dolgoz6i kozosse-
genek aktiv tudatos es szakmailag megalapozott
iranyitasa.
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. Tervezes: kozep es rovidlejaratu tervek kiala-
kitasa, konkret megfogalmazasa, azok nyilvanos
megvitatasa, e1fogadasaes azok tervszerii meg-
val6sitasa.

. Tanitasban es tanitason kiviiIi versenyek: a
tanul6k eredmenyei alapjan.

. Iskolaban alkalmazott dolgozok: az alkalma-
zottakkal val6 tOrodes, a dolgoz6k bevonasanak
eszkozrendszere a minosegbiztositas megval6-
sitasaban.

. A minosegi rendszer: a tanul6k es sziileik, va-
lamint a tarsadalom erdekeinek figyelembe ve-
tele es a minosegiigyirendszer fejlesztese.

. Az iskolai tevekenyseg szolgaltatasanak erte-
kelese a tanul6k, sziilok es a tarsadalmi kozos-
seg reszerol fe1meriiloigenyek szerint.

. Az alkalmazott dolgozok elegedettsege: ter-
meszetesen a munkafeladatok ertekelesenek
tiikreben. Felterkepezni a dolgoz6k igenyeit,
hangulatat es a tanul6k, sziilok es a tarsadalmi
kozosseg reszerol felmeriilo igenyeket. Az ele-
gedettseg fokozasa, tamogatasa, az elvegzett
munka ertekelese.

. Az iskola tarsadalomra gyakorolt hatasa: a
kozvetlen komyezetre, de tagabb komyezetere
1S.
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Az altalanos iskola munkaja a ketnyelvu
kornyezetben

A ketnyelvii, illetve tobbnyelvii tarsadalmi komye-
zetben dolgoz6 iskolak iranyitasa es tevekenysege igazi
kihivasnak szamit. Az iskolavezetestol tObb figyelmet,
tObb munkat, erzekeny es fontos munkafeladatok
eredmenyes megoldasM igenyli. A tarsadalom szamara
egyaltalan nem mellekes ez a tema, az oktat6 es neve-
lomunka kiserese, olykor, adott esetekben gyakorlati
lepesek megtetele sem kizart.

E kerdes helyes vagy helytelen megoldasa kozvetle-
nul erinti a tanul6k nernzeti identitasanak megalapo-
zottsagat.

Szabalyozzak ugyan eloirasokkal, de lelkiismereti
kerdeskent is kezelheto. Minden pedag6gus, aki mun-
kajat lelkiismeretesenvegzi, elsorendii feladatanak ken,
hogy tekintse a nernzeti identitas megorzeset. Felelos-
seggel tartozunk gyermekeink es onmagunk irant, nem-
zeti ertekeink, a kulturalis hagyatek megorzese es az
identitastudat erositesenek megval6sulasaert.

A koriilmenyek es az egyeni adottsagok, kepesse-
gek behataroljak a pedag6giai tevekenyseg eredmenye-
it. Pedag6giai tevekenysegiink folyaman egy pillanatra
se feledkeziink meg azokr61 a tartalmi formakr61, ame-
lyek a tObbnyelvii tarsadalmi kornyezetben semmivel
sem gatoljak, hanem inkabb fejlesztik a kiilonbozo
nernzetisegii diakok nernzettudatat, kulturajanak egye-
diseget es annak ertekeit.

Munkam masodik megvizsgalt teriilete a ketnyelvii-
seg alapfogalma, specifikumaes annak hatasa az altala-
nos iskolak mindennapimunkajaban.
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Az alapfogalmak meghatarozasa vegett igen fontos
tisztazni a kisebbseg sz6 hasznaIatat. PeIdakent vehet-
jiik az orszagunkban elo:

- oshonos magyar kisebbseget,
- de Ietezik a vilagon szetsz6rtan bevandorolt

kisebbseg.
A vilagon kiilonbozo adatok latnak napvilagot a

magyarsag lelekszamar61.Eltero kimutatasi m6dszerek
szerint 14,5-16 milli6 el a f61don. A Vajdasagban, de
sziikebb tarsadalmi komyezetiinkben is, a magyarok
ketnyelvlikozossegben elnek.

Az elso nyelv ilyen kozossegben a magyar nyelv, a
masodnyelv pedig a szerb. A ketnyelvli kozossegben a
beszed elter az egynyelvli kozosseg beszedtevekenyse-
geitol.

Az egyeni ketnyelviiseg es k6z6ssegi ketnyelviiseg
fogalmavalgyakran talalkozik a szakember.

Egyeni ketnyelviisegr6l akkor van sz6, ha a szemely
ket nyelvet beszel, de rendszerint az allamnyelvet be-
szeli helyesen es j61, mig a masodnyelvet gyengebben
lsmen.

A k6z6ssegi ketnyelviisegre az jellemzo, bogy a
mindennapi munkaban mindket nyelvet hasznaIja. A
csaladban az anyanyelvet hasznalja az illeto szemely,
mig a masodnyelvet csaladon beliil ritkabban gyako-
rolja.

Az egynyelvliseginezetek egynyelvlisegies ketnyel-
vlisegi komyezetben gem szamitanak kizar61agos pozi-
tiv szemleletnek. Ezt bizonyitja az egynyelvlisegnek a
nyelvjarasokra gyakorolt rombol6 hatasa, mivel azt
"kevesbe muvelt" nyelvhasznalatnak tarthatjak. A ket-
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nye1vii komyezetben gyakran talalkozunk kiilonbozo
fogalmakka.1, amelyek gyakorlati munkimkban igencsak
igenybe veszik a pedagogus es az iskolavezeto kepes-
segeit. Gyakran talalkozunk ezekkel az oktatasi model-
lekkel a ketnyelvii kornyezetben:

1. altemativ oktatas

2. komyezetnyelv oktatasa
3. anyanye1vapolas es a nernzeti kultura elemeinek

apolasa

4. masodnyelvii oktatas

5. nyelvoktatas

6. ket tannyelvii oktatas

7. szorosabb erte1emben vett ketnye1vu oktatas

8. szabalyozott masodnyelvii oktatas

9. anyanyelvi oktatas

10. ketszeres felnye1viiseg.

Az iskola szerepe a kettoskultura
€ISa ketnyelvuseg megorzeseben

Ha egy orszagban biztositott az anyanyelvi oktatas,
es biztositott minden koriilmeny a nepek kulturalis
oroksegenek megorzesehez, akkor nagy eselye van a
nernzeti kisebbsegnek arra, hogy nyelvet es kulturajat
megorizze.

Ennek tudataban ken megvizsgalni az iskola szere-
pet, feladatait es mindazt, amire a pedagogusnak er-
kolcsi kotelessege odafigyelni. Nem segitenek ebben a
hivatalos utasitasok es egyeb felhivasok sell, ha az is-
kolairanyitas es az iskola teljes egeszeben nem tudja

123



STRA TEGIAI FUZETEK - 1.

aterezni szerepenek fontossagat. Az a megallapitas,
miszerint a pedag6gus a "nemzet napszamosa", igen-
csak megalljahelyet, hiszen a pedag6gus tevekenysege
gyakran szorosan kapcso16dika nyelv, a kultura meg-
orzeseert folytatott harchoz.

A ketnyelviiseg es a kettoskultura alatt azt a jelen-
seget es eletformat ertjuk, amelyben mindket nyelv es
mindket kultura egyforman kap lehetoseget a teljes ki-
bontakozasra.

Az egyen sajat szocialis kornyezeteben lehetoseget
kell, bogy kapjon sajat anyanyelve es kulturajanak
hasznalatara, amely a tarsnernzet szamara nem teher,
hanem kulturajat gazdagit6 szinfolt.

A katnyelvusag as bikultura pedag6giai
6sszetevoi

. A tanitas nyelve

. az oktatas nyelvenekmeghatarozott celjai

. az oktatas tarsadalmi feladatai, es a kituzott
celok megva16sitasa.

Erdekes megvizsgalni a kettos kultura es ketnyelvii-
seg kerdeset az emberek rnigraci6janaktukreben.

Itt harom fontos tenyezo jelentkezik:
1. a tanu16nemzeti hovatartozasa
2. a tagozatok osszetetele
3. az oktat6i program tartalma. Az oktat6i progra-

mok tartalma celokt61 fiiggoen kUlonbozik.
Iranyelvei koztil kiemelkedik a szandek, amit az
iskolarendszeren keresztul igyekeznek megva16-
sitani.
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A ketnyelvu kornyezetben
tevekenyked6 altalanos iskola

lehetseges szociol6giai
megkozelftese

Az oktatas min6segbiztositasa, szociol6giai megko-
zelitese ketnyelvii kornyezetben szerteagaz6 prob-
lemakort jelent.

. A min6segiranyitas szociol6giai aspektusai az
iskolaban:

. Az iskola megktilonboztet6 tigyelmet szentel a
tanul6knak es a sziil6knek;

. tigyelembe veszi a csaladok ktilonboz6 kultUra-
jat, iskolazottsagi szintjet, nernzeti hovatar-
tozasat es szocialishelyzetet.

. Megszervezi a p6t6rakat es az emeltszintii ok-
tatast a tanul6k igenyei szerint.

. Szakmai tovabbkepzest szervez a tanarok sza-
mara.

. Kiilonboz6 temakb61 el6adassorozatokat indit a
sziil6k szamara csaladnevel6 tartalommal, a
Sziil6k iskolaja program szerint.

. Az uj oktatasi technol6gia gyakorlati alkalma-
zasa a tanitasban.

. Az iskola hathat6s tamogatasa a tanul6k tarsa-
dalmi integraci6jaban.

. Bekapcsol6das es segitsegnyi1jtasa sportegye-
siiletek, miivel6desiintezmenyek munkajaba.
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. Az iskola szociaIis szakmunkatarsa segiti a ta-
nul6kat es a sziil6ket a szocialises egyeb nehez-
segeik megoldasaban.

. Fontos szerep jut az osztalyfOnoknek es szak-
munkatarsanak a palyavalasztasi tanacsadas te-
fen, tajekoztat6 jellegii megbeszelesek formaja-
ban.

Az iskolaigazgat6 eredmenyessege els6sorban a ko-
vetkez6 szempontok alapjan itelhet6 meg:

. a pedag6giai munka szervezesi szintje az iskola-
ban,

. innovativ hozzaallas az iskola munkajahoz,

. a hatarozatok formaIis es kotetlen meghozatala-
kor tanusitott ratermettseg,

. j6 kommunikaci6s keszseg az iskola mindennapi
munkaja soran, iskolan beliil es kiwI, szem el6tt
tartva az iskolai celkituzeseket es feladatokat,

. a kreadv keszseg gyakorlati megval6sitasa,

. az alland6 szakmai tovabbkepzesi gyakorlat be-
vezetese az iskolaban dolgoz6k es onmaga sza-
mara,

. eredmenyes penziigyvitel az iskola tevekenyse-
geiben.

Klilon figyelmet erdemel a tanul6k tarsadalmi hely-
zetenek vizsgaIata az iskolarendszeren bellil, de azon
kiwI is.

Az intezmenyrendszerenbellil figyelemre melt6 a ta-
nul6 szerepe, valamint a jogainak es lehet6segeinek
megval6sulasaaz iskolciztatasminden szintjen.
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Figyelemmelkiserheto:
. a esalad szoeialis helyzetenek hatasa a diak ered-

menyes tovabbtanuhisara,
. a tanulmanyi eredmeny es a esalad anyagi hely-

zete kozotti korrelaei6,
. a ketnyelvii iskola pedag6giai munkajanak mino-

segi megszervezese, kiilonos tekintettel a teljes
anyanyelvikepzes igenyessegevel.

. A ketnyelvii kornyezetben tevekenykedo iskola
dragabb, koltsegesebb, de megis azt kell valasz-
tani,

. a fiatal szemelyisegfejlodesebenjelentkezo bizo-
nyitasi vagy gyakran merit energiat szoeiol6giai
indittatasb61.

Megfigyelheto szemelyisegvonasok, amelyek elin-
dit6i lehetnek a pedag6gus szakmai fejlodesenek, mint
peIdaul a:

. kitartas,

. batorsag,

. erzelmikotodes a hivatasahoz,

. barati kapesolattartas a munkatarsakkal.
Idezem Leonardo da Vinei egyik gondolatat, mely

szerint "aki elmelet nelkiil boesatkozik a gyakorlati
tevekenysegbe, az ugy jar, mint a haj6 kormanyosa, aki
olyan haj6ra szallt, melynek nines kormanya, es soha-
gemtudja, hova erkezik majd meg".

Ezzel az idezettel akartam elmondani azt, bogy mi-
lyen Ienyeges a gyakorlati munka kozben az elmelettel
is foglalkoz6 szakemberek munkajat megismerni. Hi-
szen az elmeleti munka megismerese segiti a gyakorlati
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munka megval6sitasanak milyenseget, annak formajM
es min6seget. A szociol6gia olyan tudomany, amely se-
gitseget nyUjthata helyes pedag6giai gyakoriat megva-
lasztasaban is. Ennek tiikreben foglalkozhatunk az
egyen eletutjanak tervezgetesevel, 6sszegyiijthetjiik
azokat az adatokat, melyek bizonyithat6an ramutatnak:

- a helyespedag6giaigyakoriatra,
- a sikertelenes eredmenytelenesetekre,amelyek

okMnyomon k6vethetjiik.

A sziil6kkelval6 egyiittmiik6des lehetseges formai:

. A sziil6k iskolajanak megszervezese, amely szo-
ciol6giai, oktatasbeli, egeszsegiigyi,miiszaki erte-
keket, valamint nevel6i kisugarzast biztosit.

. Sz6rakoztat6 jellegii rendezvenyek szervezese
k6z6s munkaval, melynek celja a tantestiilet, is-
kola es sziil6k kapcsolatanak biztositasa.

. Munkaakci6k szervezese az iskola epiiletenek
felujitasa celjab61,a tanulas es neveles feltetelei-
nekjavitasa ujabb ertekek biztositasa, amelyek el-
s6sorban sajat gyermekiik erdekeit kepviselik.

. A sziil6kkel val6 ertekes munkaformak megval6-
sitasa nem ,,6nmagM6Ij6n", hanem az iskolaveze-
tes kezdemenyezese alapjan racionalis szervezes-
gel, es a sziil6k aktiv egyiittmiik6dese reven ala-
kill ki.

Ajanlott kutatasi teriiletek az oktatasban:
1. Min6segbiztositas az altalanos iskolaban, annak

fogalma, funkci6ja, szintje, formaja es techni-
kaja.
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2. A teljes anyanyelvli oktatas gyakorlata es jel-
lemz6i az altalanos iskolakban.

3. A ketnyelvli komyezetben dolgoz6 iskolak sze-
repenek vizsgaIata, az intezmeny tevekenysegi
gyakorlata, az oktat6- es nevel6 munka ered-
menyessege, valamint a vegz6s tanul6k to-
vabbtanulasi eredmenyessegenekkiserese.

4. A szocialishelyzet felmerese a csaladban. Az is-
kola szerepe es lehet6segei a csalad szociaIis
helyzetenek tenyszerii megaIlapitasaban, vala-
mint annak kovetkezmenyei a tanul6 problema-
mentes fejl6deseben.

Koszonom, bogy meghallgattak!

":
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