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Köszönet a pedagógusoknak!
Minden évben megfogadom, hogy ezen a helyen a pedagó-
gusnapot fogjuk megünnepelni, aztán mindig jön egy fontos 
hír, amit a lap elejére kell tennem, és a szándék nem valósul 
meg, csak gondolat marad. De most eldöntött em, bármi jön is, 
e lapszámunkban köszönetet mondunk valamennyi, a nem-
zetiségi oktatásban résztvevő óvónőnek, dadusnak, tanító né-
ninek/bácsinak, a tanároknak, docenseknek, professzoroknak 
tartalmas, igényes, sokoldalú és önzetlen munkájukért. 

Az óvónőknek és dadusoknak elsősorban azért, mert sok 
esetben a család szerepét pótolják az anyanyelv használata-
kor, hogy a gyerekek már kiskorukban megismerkedjenek 
anyanyelvükkel akkor is, ha a szülők nem beszélik a nyelvet. 
Természetesen ez nehezen pótolható, de ha valamennyire 
mégis, akkor az jórészt az óvónők játékos nevelésének kö-
szönhető: a sok éneklés, játék, mondóka, tánc, a hétköznapok 
legtermészetesebb cselekvései, mint a köszönés megérkezés-
kor és távozáskor, az átöltözés, a kézmosás, az ebéd tálalása, 
a „jó étvágyat kívánok!”  – egyaránt megteszik hatásukat, de 
folytathatnánk a napok történéseit, amit a kisgyermekek sok-
szor mind-mind az óvodában élnek, s tanulnak meg először 
az anyanyelvükön.

A tanítók csak akkor tudnak eredményeket elérni az isko-
lai anyanyelvoktatásban, ha folytathatják az óvodában meg-
kezdett  munkát, azaz, ha van mire építeni, így lesz esély arra, 
hogy a kisdiákok írni, olvasni, számolni is megtanuljanak az 
anyanyelvükön. (A családoknak persze külön köszönet, ha 
ott hon is anyanyelven beszélnek a gyerekekkel.) Az alsó tago-
zatban megalapozott  tudás teszi lehetővé, hogy eredménye-
sen folytathassák tanulmányaikat, hogy a népismeret oktatás 
keretében megismerkedjenek a saját közösségük és más né-
pek kulturális értékeivel. Ha a tanárok sikeres alapokra épít-
hetnek, diákjaik közül többen már a nyolcadik osztály végén 
nyelvvizsgát is tehetnek, bár legtöbben ezzel a gimnáziumi 
tanulmányok végéig várnak. Fontos többletpontokat nyernek 
így a felvételihez, s ezen a szinten már az anyanyelven túl 
más nyelvet is magas szinten ismernek. 

A felsőoktatásban dolgozók? Tovább tágítják hallgatóik 
számára a világot. Az oktatás mellett  bevonják a fi atalokat 
tudományos kutatásaikba is. A Pécsi Tudományegyetem épp 
kétnapos konferenciát szervez a kétnyelvűségről, az identi-
tásról több nemzetiség kutatóinak, oktatóinak részvételével. 

A nemzetiségi önkormányzatok nagyon sokféle módon 
segíthetik és segítik is az oktatás eredményességét. Motivál-
hatnak, kezdeményezhetnek, támogathatnak versenyeket, 
színjátszó csoportokat, kirándulásokat, táborokat, fordítókat, 
más kulturális csoportokat és megkönnyíthetik, segíthetik 
a nemzetiségi pedagógusok munkáját, anyaországi tovább-
képzését. Valójában nemcsak a családok és a pedagógusok, 
hanem valamennyiünk közös felelőssége, hogy milyen lesz 
nemzetiségi közösségeink jövője, folytatják-e a mai fi atalok a 
mostani nemzedékek eredményes munkáját.

Ebben van komoly szerepe a pedagógusoknak, akiknek 
szerkesztőségük köszönetet mond véget nem érő munkáju-
kért, szép nyarat, jó pihenést kívánunk nekik az elkövetke-
zendő hetekben! 

a szerkesztőség


