
KOÓSZ MARGIT ÉS NAGY SZILVIA

Kisebbségi oktatás 
a pécsi gimnáziumokban

A következőkben egy kutatás első szakaszának eredményeit mutatjuk be. Célunk a 
pécsi nemzetiségi nyelvoktatás feltérképezése; majd ennek alapján hozzájárulás annak 
fejlesztéséhez. Fő célunk természetesen a magyarországi nemzetiségi gyermekek - és 
az őket nevelő iskolák - helyzetének javítása.

Úgy látjuk, hogy munkánk keretében fokozatosan körvonalazódik Pécs városának 
- mint regionális és megyeszékhelynek - saját nyelvpolitikája, pontosabban a nyelvi 
nevelést is magában foglaló oktatáspolitikája. Azt is gondoljuk, hogy egy ilyen távla- 
tosabb gondolkodásnak olyannak kellene lennie, hogy valamennyi érdekelt fél számára 
(többség és kisebbségi iskola és szülő, tanár és tanuló, országos kormányzat és helyi 
önkormányzat számára) elfogadható legyen.

Ennek megfelelően ez a kutatás több részből áll, különféle módszerekkel végezzük. 
Ezekről a jövőben akkor számolunk be nyilvánosan, hogyha mondanivalónk üzenete 
túlmegy a város határain.

Lelőször a pécsi középfokú (gimnáziumi) nemzetiségi oktatás rendszerébe bekerülő 
tanulók nyelvi felkészültségét kívánjuk megvizsgálni. Két kisebbség - a német és a 
horvát - három intézményének 9. évfolyamos diákjai vettek részt a vizsgálatban. Német 
nemzetiségi oktatás a Leőwey Klára Gimnázium Német Nemzetiségi Tagozatán és a 
Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpontban folyt 1999 és 2000 folyamán, horvát nemze
tiségi oktatás pedig a Miroslav Krleza Horvát Általános Iskola, Gimnázium és Diák
otthon tanulócsoportjaiban.

1. Pécsi nemzetiségi nyelven oktató gimnáziumok
1.1. Leőwey Klára Gimnázium
A német nemzetiségi nyelv oktatásában ez az iskola rendelkezik nagyobb hagyomá
nyokkal, itt 1956-ban indult meg a német nemzetiségi tagozat, először német nemzeti
ségi középfokú tanítóképzőként. Az 1958-59-es tanévben már indultak német nemze
tiségi gimnáziumi osztályok is. Ekkor - a kémiát kivéve - minden tantárgyat német 
nyelven oktattak. A következő osztályok már csak a történelmet, földrajzot, német 
irodalmat és nyelvtant tanulták németül. 1978-tól az osztályfőnöki órák nyelve is német, 
1989-től a biológiáé is. Az utóbbi tantárgy magyarul is tanulható, de a nagy többség a 
német nyelvű biológiát választja. 1985—86-tól a sok jelentkező miatt két, 1990-91-től 
már három párhuzamos osztály indult a német nemzetiségi tagozaton. Az 1996-97-es 
tanévtől néhány osztályban a testnevelés és az ének tanítási nyelve is német. 1995-ben 
az épületet felújították német alapítványi, illetve kormányzati, valamint fenntartói
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segítséggel. A német nemzetiségi hagyomány ápolását szolgálja a honismereti szakkör, 
énekkar, táncegyüttes, a német karácsony, a sváb bálok, a gyűjtéssel egybekötött 
kirándulások, a német nemzetiség történelmet és irodalmat művelő szakköri foglalko
zások, valamint az író-olvasó találkozók. A nyelvgyakorlást és az interkulturális kap
csolatokat szolgálják a diákcserék. Az iskola célja - amelyet a Pedagógiai Programban 
is megfogalmaz -, a nemzetiségi identitástudat erősítése, a német nemzetiségi értelmi
ség kialakítása. Diákjait a gondolkodás, a különböző képességek és a nyelvismeret 
olyan fokára kívánja eljuttatni az iskola, hogy képesek legyenek önálló ismeretszerzés
re és az ismeretek biztos alkalmazására.

7.2 Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont
A másik német nemzetiségi gimnáziumi otatást nyújtó intézmény igen rövid múltra 
tekint vissza: Pécs Város Önkormányzata 1991-ben hozta létre 12 évfolyammal, 
felmenő rendszerben. Az oktatási program kidolgozása, a személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása folyamatosan történt, a meglevő általános iskolai épület mellé 1993-ban 8 
tantermes gimnáziumi szárny, többcélú sportterem és színházterem épült. Az iskolának 
már gazdag német nyelvű könyvtára van. Szakmai kapcsolatai is egyre fejlődnek.

Az intézmény nem zárt nemzetiségi iskola, hanem nyitott minden társadalmi csoport 
számára. A jól megalapozott nyelvi ismeretek mellett feladata a magyarországi német kultúra 
és hagyományok megismertetése, a jelenkori német kultúra értékeinek közvetítése.

7.3. Miroslav Krleza Horvát Általános Iskola, Gimnázium és 
Diákotthon
A horvát iskola jelentős múltra tekinthet vissza. Pécsett a szerb és horvát oktatás már 
1952-ben megkezdődött. Az akkori iskola Állami Délszláv Általános Iskola néven 
alakult meg, öt tanuló csoporttal és nyolc nevelővel. Az általános iskolai alsós osztályok 
egy csoportot képeztek, a felsős osztályok pedig osztottan dolgoztak; ekkoriban össze
sen 73 tanulójuk volt. Az újonnan megalakult intézményben anyanyelvi oktatás folyt, 
minden tantárgyat „szerbhorvát” nyelven tanítottak.

1957-ig a tanulói létszám lényegesen nem változott. 1953-ban költözött az iskola 
abba az épületbe, amelyben 1983-ig működött; később egy megüresedett iskolai 
épületet kapott, amelyben jelenleg is üzemel. Az iskola 1992 óta - követve a politikai 
változásokat - kizárólag hovát nemzetiségi oktatást végez; abban az évben vette fel 
jelenlegi nevét is. Működése óta folyamatosan - így jelenleg is - meglehetősen 
alacsony, 12-15 fős osztálylétszámmal dolgozik; az iskolában nagyon kevés az általá
nos iskolás korú, diákotthonban lakó gyermek.

Az iskola - különféle szakmai kitérők után - ma horvát nemzetiségi iskolaként 
működik, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy két tannyelvű: nemzetiségi nyelven oktatja 
a horvát nyelvet és irodalmat, a történelmet, földrajzot. Az intézmény célul tűzte ki, 
hogy a magyarországi horvát nemzetiség felnövekvő generációjának megteremtse az 
anyanyelven való magas szintű tanulás és művelődés lehetőségét, melynek során sokoldalú 
ismereteket szereznek a mindenkori magasabb iskolai szintek eléréséhez, felkészítést 
kapnak az alapvizsga, majd az érettségi vizsga letételére és a felvételi vizsgán való sikeres 
szerepléshez. Nemzetiségi horvát iskolaként tekinti kiemelt feladatának a horvát iden
titástudat megőrzését és fejlesztését, a történelmi és kulturális hagyományok átadását, 
az asszimiláció megállítását az iskolában lehetséges eszközökkel.
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7.4. A városi helyzetkép
A középfokú német nemzetiségi oktatásban jelentkező igényeket az említett két iskola 
öt párhuzamos osztállyal - ami kb. 180 főt jelent évfolyamonként - ki tudja elégíteni. 
Az iskolai oktatás befejezésével nem szűnik meg az ismeretek bővítésének lehetősége, 
mivel a német nemzetiségű érdeklődőket összefogja a Lenau Egyesület, minden kor
osztály vagy szakcsoport számára programokat biztosítva, a horvátok esetében pedig 
klub és horvát színház is működik.

Ezzel kapcsolatban megemlítendő, hogy Pécsett működik még a Gandhi Gimnázi
um, Európa egyetlen roma középiskolája, valamint egy angol és egy olasz kétnyelvű 
gimnázium; nem messze Pécstől, Mohácson pedig francia kétnyelvű gimnázium talál
ható. Pécs városának és vonzásvidékének szemmel láthatóan saját nyelvpolitikai arcu
lata alakult ki.

Az általunk bemutatott három nemzetiségi gimnázium ebben a kontextusban mű
ködik. Céljaik és pedagógiai programjukban megfogalmazott feladataik hasonlóak. 
Egyformán törekednek a nemzetiségi identitástudat kialakítására és fejlesztésére, tör
ténelmi és kulturális hagyományok átadására, az asszimiláció megállítására. Mivel 
mindhárom intézmény nyitott, interkulturális oktatási programot is megvalósítanak 
ezzel, a kisebbségi nyelv elsajátítása mellett megismertetik tanulóikat a kisebbségi 
jogokkal is. Az iskolai program szerves része a nemzetiségi létből adódó értékek 
közvetítése, ápolása.

2. A felmérés
A vizsgálat céljai közt megfogalmazott kérdés úgy merül fel, hogy ezen gimnáziumok 
9. évfolyamára beiskolázott tanulók milyen nyelvi ismeretekkel kerülnek az adott 
intézménybe. A feladatsor összeállításakor elsősorban olyan szakmai szempontok 
domináltak, amelyek keretében objetív mérési technikát igényeltek; megfelelő háttér 
hiányában azonban a beszédkészségnek és a hallás utáni értésnek a mérését nem tudtuk 
elvégezni az elmúlt időszakban.

A tanulók így négyféle, azonos típusú és megközelítőleg azonos nehézségű feladatot 
oldottakmeg.

A feladatsor megírására tanórán került sor. A vizsgálattal szemben ellenérzést nem 
tapasztaltunk sem a pedagógus kollégák, sem az érintett diákok részéről.

1 ) A cloze-teszt jól bevált az idegen nyelvi tudás mérésére, elsősorban a mondat
szintű konttus megértését és ennek felhasználni tudását méri. Vizsgálja a szövegértési 
készséget és az íráskészséget, eredményei a legmegbízhatóbbak, ezért a legobjektívebb 
képet adják a tanuló tudásáról.

2) írásbeli vizsgán nem nélkülözhető a nyelvtani teszt, ámenek során viszonylag 
rövid idő alatt, szövegkörnyezettel ellátott integrativ nyelvtani feladatokat kell megol
dani. Ez az eljárás egyszerre méri a nyelvi és kognitív képességeket, a nyelvi jártasságot. 
A nyelvtani teszt megbízhatósága nem kérdőjelezhető meg, hiszen minden egyes válasz 
meghatározott számú ponttal jutalmazható, az eredmény így százalékokban könnyen 
kifejezhető.

3) A feladatválasztós teszt igen elterjedt mérési technika, objektív mérőeszköz. A 
tanuló szövegértéséről a legmegbízhatóbb képet „igen-nem” típusú vagy feleletválasz
tós, mindenesetre konkrét kérdésekre adott konkrét válaszok tükrében nyerhetjük. Ez 
a tény egyúttal az értékelés megbízhatóságát is jelentősen növeli.
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4) Az írásbeli kifejezőkészség értékelésekor egy alapvető kérdés merül fel: Hogyan 
lehet objektiven megítélni a tanuló írásbeli kompetenciáját időben limitált, egyszeri 
teljesítménye alapján? Az értékelés megbízhatósága érdekében vizsgálni kell a szókin
cset, nyelvhasználatot, szellemi kreativitást, tehát a nem nyelvi értékeket jelentő oldalt. 
Az objektív értékelésnek így is maradnak akadályai, ezek csak úgy háríthatok el, ha 
nyelvhelyességet, helyesírást, nyelvi koherenciát, terjedelmet is értékelünk. A szubjek
tivitás így sem kerülhető el teljes mértékben, ezért az egységes értékelési elvek mellett 
kettős javítással éltünk, melynek átlagolása adta a végeredményt.

3. Az eredmények bemutatása
Hangsúlyozni kell, hogy a jelen vizsgálati eredményekből nem lehet messzemenő 
következtetéseket levonni, azok legfeljebb a pillanatnyi helyzetet tükrözik. Összeha
sonlítást mégis megkísérelünk tenni az érintett iskolák kapcsán, mert a vizsgált tanu
lócsoportok létszáma között lényeges eltérés nincsen, a beiskolázott tanulók válogatás 
után kerültek felvételre, és a vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a tanulók 
lényegében milyen nyelvi tudásszinttel kezdik a gimnáziumi tanulmányaikat.

Az elsőfeladat (1. ábra) egy integrált nyelvi teszt volt, amelyben a kihagyott szavak 
pótlásához szükség volt szókincsre, és a megfelelő szófajú szó megtalálására. Itt a 
három iskola közül a horvát csoporté a legjobb, 51,5%-os teljesítmény; az egyéni 
teljesítmények között találhatunk 90%-ost, de 50% felett teljesített 18 fő a 23-ból.

1. feladat eredményeinek összehasonlítása

1. Ábra

Leőwey Klára Gimn.
Német Nemzetiségi
Tagozata

Magyar-Német Nyelvű
Iskolaközpont

Miroslav Krleza
Horvát Gimnázium

A két német csoport közül a Leőwey Gimnázium 35,6%-os átlaga és a Magyar-Német 
Nyelvű Iskolaközpont 41%-a kissé gyengébbnek tűnik a horváttal szemben, ezt az 
eredményt magyarázhatja részint a feladattal kapcsolatos attitűdprobléma, részint 
pedig az, hogy nem találkoztak korábban hasonló feladattal. A Leőwey Gimnáziumban
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a legjobb egyéni eredmény 65%, a Magyar-Német Iskolaközpontban 70% (ezt hárman 
érték el), a leggyengébb 5%, illetve 10%.

A 2. feladat (2. ábra) az írott szöveg értésének vizsgálata volt. Hiányos mondatokat 
kellett kiegészíteni a megadott négy lehetőségből. Az elért átlageredmény 54, 60 és 
75% azt jelzi, hogy az első feladathoz képest itt sokkal könnyebb volt a jó megoldást 
megtalálni, kevesebb kreativitásra volt szükség. Hogy nem született magasabb átlag- 
eredmény, annak az oka abban kereshető, hogy a szöveg nehézségi foka megközelítette 
az állami középfokú nyelvvizsgán megkívánt szókincs, szókapcsolatok ismeretét.

2. feladat eredményeinek összehasonlítása

2. Ábra

Leőwey Klára Gimn.
Német Nemzetiségi
Tagozata

Magyar-Német Nyelvű
Iskolaközpont

Miroslav Krleza
Horvát Gimnázium

A Leőwey Gimnázium 54%-os átlageredménye nagy szórást mutat az egyéni teljesít
ményekben, előfordul 100%-os megoldás (2 fő), de 12-en produkáltak 80% feletti 
eredményt, az alsó mezőben 8-an teljesítettek mindössze 20%-ot, igaz viszont, hogy 
ugyanezek a tanulók az 1. feladatot is hasonló eredménnyel zárták.

A Magyar-Német Iskolaközpont 60%-os átlaga szintén hozott jó egyéni eredmé
nyeket, itt 15 tanuló teljesítette a feladatot 80% felett, két 10%-os eredmény mellett 
mindössze 3 fő produkált 20%-ot, ez azt jelentheti, hogy kisebb a gyengébben teljesítő 
tanulók aránya ennél a feladatnál, mint a másik iskolában.

A horvát nyelv esetében 75% az átlageredmény, 11 fő ért el 80% feletti eredményt, 
de a megírt 31 feladatból 27-en produkáltak 50%-os vagy annál jobb eredményt, ami 
kiegyensúlyozott teljesítményt mutat.

A 3. feladat (3. ábra) szövegértést mért, „igaz-hamis” típusú feladat volt, nem 
igényelt különösebb erőfeszítést; ezt jelzi - elsősorban a német nyelvnél - a 75, illetve 
80%-os átlageredmény. A Leőweyben egy tanuló nem érte el az 50%-ot, a másik német 
iskolában minden diák 50% felett teljesített. A horvát nyelvnél a legjobb az átlag 
83,8%, minden tanuló 50% feletti eredményt ért el, egy tanuló ért el 50% alatti 
eredményt.
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3. feladat eredményeinek összehasonlítása

Leőwey Klára Gimn.
Német Nemzetiségi
Tagozata

Magyar-Német Nyelvű
Iskolaközpont

Miroslav Krleza
Horvát Gimnázium

A 4. feladat (4. ábra) írásbeli kifejezőkészséget vizsgált. Irányított fogalmazás szótár 
nélküli megírása volt a feladat. Ebben a feladatban volt a legnagyobb szükség a 
kreativitásra, fantáziára, a nyelvismeret sokoldalú alkalmazására. A két német iskola 
71, illetve 78%-os átlaga nagyon jó eredmény, azt jelzi, hogy a tanulók korábbi 
tanulmányaik során sokoldalú képzést kaptak, gyakorolták az ilyen jellegű feladatokat, 
magas szintű az aktív szókincsük.

4. feladat eredményeinek összehasonlítása

4. Ábra

Leőwey Klára Gimn.
Német Nemzetiségi
Tagozata

Magyar-Német Nyelvű
Iskolaközpont

Miroslav Krleza
Horvát Gimnázium
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A horvát iskolában ez a feladat gyenge eredményt hozott, 29%-ot, mindössze öt 
tanuló tudott 50% felett teljesíteni. Valójában ennél a feladatnál mutatkozott meg a jobb 
és gyengébb képességű tanulók közti különbség. Hét tanuló meg sem kísérelte a feladat 
megoldását, és mindössze két diák produkált jó színvonalú munkát.

5. Összegzés
Az 5. ábrán összesítettük a vizsgálatban részt vett gimnáziumok eredményét, amely 
szerint a két német iskola - az 58 és 61,5%-os átlaggal - jobb képességű vagy jobban 
motivált, ezért jobban teljesítő tanulókkal rendelkezik, mint a horvát gimnázium.

Összesített intézményi átlag

5. Ábra

Leőwey Klára Gimn.
Német Nemzetiségi
Tagozata

Magyar-Német Nyelvű
Iskolaközpont

Miroslav Krleza
Horvát Gimnázium

A vizsgálat korlátái miatt óvakodnunk kell az elhamarkodott következtetésektől. A 
négy alapkészség közül csak hármat vizsgáltunk, mivel a beszédkészség mérése rend
kívül időigényes és költséges eljárás, ehhez a háttér most nem állt rendelkezésre. A 
vizsgálat eredményeit befolyásolhatta számos nem elemzett tényező, például a vizsgált 
tanulóknak a feladatsorhoz való viszonya. Ezért a fenti értékelést a pillanatnyi helyzet 
tükörképének tekintjük.
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1-4. feladat eredményeinek összehasonlítása

feladatok

6. ábra

Leőwey Klára Gimn.
Német Nemzetiségi
Tagozata

Magyar-Német Nyelvű
Iskolaközpont

Miroslav Krleza
Horvát Gimnázium

Feladatok átlaga

Összesített átlag
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