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Bokor József
Szlovénia új magyar tantervei elé

A határokon túli magyarság anyanyelvoktatását mint a magyarnak maradás
kulcskérdését egyre fokozódó figyelem kíséri az anyaországban. Nem véletlen
ugyanakkor, hogy a muravidéki kétnyelvû oktatási modell máig megkülönböztetett
érdeklõdésre tart számot szinte az egész Kárpát-medencében. Az ún. kétnyelvû ok-
tatást ugyanis másként ítélik meg elsõsorban a politikusok és a nyelvész szakem-
berek, másrészt azonban a szlovéniai és a magyarországi kutatók is (l. pl. Mejak,
Renata: Razprave in gradivo 18. Ljubljana, 1986. 97–120; Varga József in: Egyed
Orsolya–Giay Béla–B. Nádor Orsolya szerk.: Hagyományok és módszerek I. Bp.,
1990. 201–8; Szabó Ildikó: Razprave in gradivo 28. Ljubljana, 1993. 102–14; Gönc
László: Muratáj. 1994/1–2: 51–55; Tabajdi Csaba: Kétnyelvûség. 1995/1: 1–8; Neèak
Lük, Albina: Új Pedagógiai Szemle. 1995: 97–101; Zágorec-Csuka Judit: Kétnyel-
vûség. 1995/3: 16–22; Bokor József: Magyar Nyelvõr. 1995: 393–7; Vörös Ottó in:
Csernicskó István–Váradi Tamás szerk.: Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat.
Bp., 1996. 79–84; legújabban pedig Rudi Gábor: Kétnyelvûség. 1998/4: 2–16; Kontra
Miklós in: Bokor József szerk.: Az anyanyelv a kétnyelvûségben. Maribor–Lendva,
1999. 31–4; Bence Lajos i. m. 51–5). Vele kapcsolatban merev elutasításától szinte
kritika nélküli elfogadásáig jóformán mindenféle vélemény elhangzik.

Tény, hogy a szlovéniai kétnyelvû oktatás nem váltotta be mindenben a hozzá
fûzött reményeket. Tetszik, nem tetszik, ki kell mondani, hogy a magyar anyanyelv
a kétnyelvû iskoláztatás gyakorlatában hátrányos helyzetûvé vált. De azt sem sza-
bad elfeledni ugyanakkor, hogy ma már aligha van alternatívája: a nagyon kis lét-
számú muravidéki magyarságnak ugyanis nincs elég ereje és lehetõsége ahhoz, hogy
újra magyar osztályokat vagy tagozatokat nyisson összesen négy központi általános
iskolájában és egyetlen középiskolájában. Magam hosszú évek tapasztalata alapján
úgy ítélem meg, hogy a kétnyelvû oktatásban elsõsorban a módszertani megújítás,
az anyanyelvi dominancia elvének következetesebb érvényesítése enyhíthetne va-
lamelyest a magyar anyanyelv számára elõnytelenebb helyzeten.

Ilyen körülmények között igazán megéri a fáradságot, ha számba vesszük az
elkészült új magyar tantervek és a készülõ tervezetek fõbb sajátságait. Tudni kell
ugyanis, hogy a fiatal Szlovén Köztársaság a 90-es évek közepe óta dolgozik beve-
zetendõ új iskolatípusainak, nevezetesen a 9 éves általános iskolának és a többszintû
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középiskolának leendõ tantervein. A cél az oktatás tartalmi megújítása. Kiemelten
fontos benne az anyanyelvnek és a matematikának a helye. A kívánalom a jelenle-
gi helyzetbõl való kiindulás, s ezt egy nagyon széles körû egyeztetésnek kell garan-
tálnia. Alapkövetelmény a célközpontúság. Természetes, hogy a tantervek megújí-
tásának feladata az idén épp 40 esztendõs kétnyelvû oktatás magyar nyelv és
irodalom tantárgyaira is vonatkozik minden iskolafokon. A tantervek közül eddig
négy készült el teljesen: a magyarnak mint anyanyelvnek, illetve a magyarnak mint
környezetnyelvnek a tanterve egyfelõl az általános iskola, másfelõl az általános gim-
názium számára. Hivatalos elfogadásuk épp a közelmúltban történt meg.

Jelen referátumom az elkészült tantervek tapasztalatain nyugszik. Középpont-
jában azoknak az újdonságoknak, újításoknak a kiemelése és rövid indoklása áll,
amelyek a megelõzõ tantervektõl elkülönítik, megkülönböztetik. Úgy vélem azon-
ban, hogy nem árt röviden vázolni azt sem, hogyan készülnek, milyen elvek szerint
építkeznek és milyen struktúrában rendezõdnek el az új szlovéniai tantervek. S vé-
gül nem hallgathatom el néhány pozitív vagy negatív vonásukat sem.

1. Hogyan készülnek és milyen elvek szerint építkeznek a tantervek?

Az egyes szaktárgyak tantervterveit Szlovéniában az ún. tantárgyi tantervi bi-
zottságok készítik. E bizottságok megalakításának, illetõleg a tényleges munka el-
indításának persze több elõzménye volt: 1. A fehér könyv a Szlovén Köztársaság ne-
velésérõl és az oktatásáról c. kiadvány, amelyet 1995-ben számos neves szakember
dolgozott ki. 2. Az 1996 februárjában elfogadott iskolai törvények, amelyeket a fe-
hér könyv alapozott meg. 3. Az e törvények nyomán létrejött felsõbb szintû szerve-
zeti-irányító egységek, mint pl. a Nemzeti Tantervi Tanács vagy a Szakterületi Tan-
tervi Bizottságok, s végül a Tantárgyi Tantervi Bizottságok. A tantervkészítés
munkálataiba mintegy 300–350 szakember kapcsolódott be.

A kétnyelvû iskolatípus magyar tanterveit egy tíztagú tantárgyi bizottság (dr.
Bokor József elnök, Pisnjak Mária szakmai titkár, Balaskó Valika, Bányai Árpádné,
dr. Bence Lajos, Gaál Erzsébet, László Hermina, Leonhard Ana, Slavinec Tot Ma-
rija és Varga Valéria) munkálta/munkálja ki, messzemenõen figyelembe véve a fel-
sõbb szintû szervezeti egységeknek a tantervek struktúrájára, óratervére vonatkozó
javaslatait. Minden bizottság megpróbált építeni a nemzetközi tapasztalatokra is. A
mienk külön figyelt a magyarországi tantervekre, mindenekelõtt a NAT-ra, de iga-
zán támaszkodni nem tudott rá, noha Ljubljanában – hivatalos körökben – nem volt
rossz vélemény róla. A mi tantervi bizottságunk egyébként csak 1996. dec. 16-án
kezdte a munkát, megkésve. Nem volt könnyû a dolgunk, hiszen zömmel gyakorló
pedagógusok alkotják bizottságunkat, s egyikünknek sem volt semmiféle tanterv-
készítõ múltja: bele kellett hát tanulnunk a szokatlanul nagy, felelõsségteljes mun-
kába, át kellett tekintenünk a tantervkészítés alapvetõ irodalmát, magyarországi szak-
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embert hívtunk meg elõadás tartására tapasztalatszerzés végett. Eleinte több közös
összejövetelen vitattuk meg az alapelveket, késõbb kisebb csoportokban végeztük
a munkát, részfeladatokat is kiosztva. Közben a pedagógusok tanulmányi csoport-
jai kétszer is megvitatták a készülõ tervezeteket. A legtöbb fejtörést nekünk az okoz-
ta, hogy nem tudtuk, mennyire szabad követnünk a hazai hagyományokat, s mennyi-
re kell ragaszkodnunk a szlovéniai igyekezetekhez. Nem véletlen, hogy
dokumentumaink végül sok vita kíséretében születtek meg.

2. A tantervek szerkezeti felépítése

Tantervtervezeteink megfelelnek a központi utasításoknak és irányelveknek. Igen
nagy mértékben követik a szlovén anyanyelv tanterveit. Felépítésük az alábbi:

A tantárgy meghatározása
I. Általános célok (iskolatípusonként és tantárgyanként)
II. Funkcionális és oktatási célok (szakaszonként, illetõleg harmadonként)
III. A funkcionális és oktatási célok megvalósítása (osztályonként)

A) A nem mûvészi szövegekkel kapcsolatos tevékenységi formák
(ez a középiskolában a magyar nyelv)

B) A mûvészi szövegekkel kapcsolatos tevékenységi formák
(ez a középiskolában a magyar irodalom)

C) Módszertani útmutató (szakaszonként, illetõleg harmadonként)
IV. Alapvetõ követelmények (szakaszonként, illetõleg harmadonként)
V. Ellenõrzés és értékelés (szakaszonként, illetõleg harmadonként)
VI. Személyi feltételek
VII. Tárgyi feltételek

3. A tantervek újdonságai, hangsúlyai

A magyarnak mint anya- és mint környezetnyelvnek az újdonságai, hangsúlyai
közül öt dolog emelendõ ki különösen: 1. a célközpontúság, 2. a kommunikáció-köz-
pontúság, 3. a szövegközpontúság, 4. a nyelvhasználat-központúság és 5. a funkci-
onális szemlélet. De semmiképp sem hagyható figyelmen kívül, hogy módszertani
útmutatót, illetõleg az ellenõrzésre, értékelésre, sõt a személyi és a tárgyi feltételekre
vonatkozó elképzeléseket is tartalmaz.

A célközpontúság azt jelenti, hogy a központi irányelveknek megfelelõen tan-
terveinknek hármas célrendszere van: a) általános célok, b) funkcionális célok, c)
oktatási célok.

Az általános célok a tanterv széles értelemben vett nevelési teendõit fogalmaz-
zák meg egy-egy iskolafokra (pl. általános iskola, gimnázium) vonatkozóan. – A funk-
cionális célok lényegében az elérendõ készségeket, jártasságokat, kompetenciákat je-
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lentik, amelyeket általánosan az oktatás egy-egy szakaszára (pl. elsõ harmad, harma-
dik harmad, gimnázium) fogalmaztunk meg, speciálisan pedig az egyes osztályokra
bontottunk le az általános iskolában a nem mûvészi és a mûvészi szövegekkel, a gim-
náziumban pedig a magyar nyelvvel és irodalommal kapcsolatos tevékenységi formák-
ra. – Az oktatási célok alapvetõ ismereteket, javasolt tanítási tartalmakat és olyan fo-
galmakat tartalmaznak évfolyamonként is emelkedõ számban, amelyeket a tanulóknak
(diákoknak) érteniük és használniuk kell, de szabályszerûen, fogalomként meghatá-
rozniuk legföljebb csak a gimnáziumban szükséges, az általános iskolában nem.

A kommunikációnak a középpontba állítása azt jelenti, hogy a tanulókat nem
elsõsorban nyelvtanra, irodalomra tanítjuk, nem ismeretekkel terheljük, hanem a
legváltozatosabb társadalmi szerepeknek és feladatoknak a nyelvileg sikeres meg-
oldására készítjük fel. Célunk tehát egy kidolgozott nyelvi kód birtokába juttatás,
amely a nyelvi kommunikáció mind a négy területének az arányos, együttes és har-
monikus fejlesztését feltételezi: a megértést, a beszélést, az olvasást és az írást (a
magyartanítás mindkét résztárgyában). Tevékenységünk középpontjába ily módon
olyan gyakorlat- és feladatrendszert állítunk, amely a legkülönbözõbb kommuniká-
ciós körülmények között alakítja-formálja, sõt egyúttal automatizálja is a célszerû,
adekvét nyelvi tevékenységet (egyfelõl mind a befogadás, mind a közlés, másfelõl
mind a reprodukálás, mind a produkálás szintjén).

Tanterveink szövegközpontúak. Tudjuk, hogy minden kommunikáció szöveget
feltételez. Ahogy Deme László több helyütt kifejtette, mondatokban beszélünk ugyan,
de szövegekben gondolkodunk. Ezért a magyarnak mindkét résztárgyában a szöveg
a kiindulás is és a végcél is. Vannak tehát a nem mûvészi és a mûvészi szövegek. A
nem mûvészi szövegek többségükben részint köznapi és közéleti, részint ismeretter-
jesztõ és publicisztikai jellegû szövegek, köztük pl. hirdetések, reklámok, idõjárás-
jelentés, hírek, közérdekû információk stb. is elõfordulnak a megszokottabb mûfaj-
ok (pl. interjú, riport, vita; ismertetés, igazolás, meghatalmazás, életrajz, kérvény,
pályázat stb.) mellett. A mûvészi szövegek körébe a nép- és a mûköltészet, a magyar
és a világirodalom alkotásait soroljuk a líra, epika és a dráma mûnemeinek megfele-
lõ bontásban. Elképzeléseink szerint az általános iskola elsõ harmadában alapvetõ-
en tematikusan rendezõdtek volna, a második harmadban döntõen mûfajilag sorolód-
tak volna, a harmadik harmadban pedig kizárólag történetileg (kronologikusan)
követték volna egymást a mûvészi szövegek. Ezt az elképzelést azonban pedáns kö-
vetkezetességgel nem sikerült megvalósítanunk, mivel a Magyarországon is haszná-
latos tankönyvek tananyagaitól teljesen nem függetleníthettük magunkat. Tény vi-
szont, hogy az irodalomtörténeti jelleg így igazán csak a középiskolában domborodik
ki. – Felfogásunk szerint mindig a szövegbõl jutunk el – analízissel – a nyelvi, iro-
dalmi és a más jellegû, pragmatikai tényekig. De végcélunk is mindig a – szintézis-
sel – létrejött/létrehozott szöveg. Az analízis nyelvtanból az alapvetõ nyelvészeti fo-

SZLOVÉNIA ÚJ MAGYAR TANTERVEI ELÉ



176

176. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

galmak felismerését, a reájuk vonatkozó példák csoportosítását és (mennél gyakrab-
ban) a hozzájuk hasonló új példák alkotását jelenti, irodalomból pedig a legelemibb
irodalomelméleti ismeretek felismerését, értékelését (beleértve esetenként és diffe-
renciáltan akár hasonlók önálló létrehozását is). A szintézis viszont vagy a szöveg
újraolvasása, illetve reproduktív újraalkotása, vagy új szövegnek a produktív-krea-
tív megalkotása (eleinte minta alapján és pedagógusi segítséggel, késõbb teljesen
önállóan is). Szóban és írásban egyaránt. Azt hangsúlyozni szeretném ugyanakkor,
hogy legyen szó bármilyen jellegû és mûfajú szöveg feldolgozásáról, azt mindig szük-
ségszerûen megelõzi annak vagy hallás utáni, vagy olvasás alapján való tökéletes
megértése, akár többszöri meghallgatás vagy elolvasás/felolvasás árán is.

Tanterveink újabb jellemzõ vonása a nyelvhasználat-központúság. Ez azt jelenti,
hogy nem grammatikát, nem hagyományos és rendszeres magyar nyelvtant tanítunk,
hanem a nyelvhasználat áll figyelmünk középpontjában: a nyelvhelyesség,
helyesejtés, helyesírás, illetve a stilisztikai, retorikai és poétikai alapok. Mindehhez
azonban a legtöbbször úgy jutunk el, hogy a jellemzõ nyelvi vagy irodalmi ténye-
ket, eszközöket a szövegbõl emeljük ki, s ott, a környezetükben értékeljük õket a
különbözõ szempontok szerint. A fogalmi tudatosításra, illetõleg a leíró nyelvtan és
az irodalomelmélet rendszeres áttekintésére csak a gimnáziumban kerül sor.

Céljaink szerint az öncélú grammatizálást minden iskolafokon a funkcionális
szemléletnek kell felváltania. E funkcionális nyelvszemlélet voltaképpen mintegy
ráborul az egész tervezetre. Két dolgot jelent kölönösképp: a) azt, hogy mennél több
nyelvi ténynek és jelenségnek tisztázzuk a tanulók életkorának megfelelõ szinten a
közlésben játszott, „vállalt” szerepét; s b) azt, hogy mennél többször tudatosítsuk
tanítványainkban, hogy minden nyelvi tény és jelenség tulajdonképpen egy nála
magasabb kommunikációs egységben mutatja meg, fejti ki funkcióját, szerepét.
Tanterveink tehát arra törekszenek, hogy a funkcionális szemlélet jegyében tanuló-
ink (diákjaink) ne recepteket kapjanak, ne szabályokat biflázzanak be, hanem az
egyes nyelvi jelenségeknek a funkcióját, részint jelentéshordozó, részint esztétikum-
keltõ szerepét ismerjék meg/fel a legkülönbözõbb jellegû szövegekben.

A tantervek természetesen az alapvetõ követelményeket is megfogalmazzák,
méghozzá mindig négy témakörben: 1. Kommunikáció; 2. Olvasás, szövegértés, szö-
vegelemzés; 3. Írás, íráshasználat, fogalmazás; 4. Nyelvi, irodalmi és egyéb ismere-
tek. – Javaslatokat fogalmaztunk meg az ellenõrzés és az értékelés formáira, módo-
zataira vonatkozóan is. Elõnyben részesítettük azokat az ellenõrzési, értékelési
eljárásokat, amelyek egyfelõl csökkentik a tanulói stresszt, másfelõl kölcsönös infor-
mációt nyújtanak pedagógusnak és tanulónak részint az oktatási-nevelési folyamat pil-
lanatnyi állásáról, részint a különbözõ területeken való elõrehaladásról. Fontos, hogy
az ellenõrzés- és értékelésformák a pedagógust mindenekelõtt abban segítsék, hogy
összegyûjthesse a tanítási-tanulási folyamat megtervezéséhez szükséges információ-
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kat, a tanulót pedig abban, hogy tudatosíthassa magában, mely ismereteket és kész-
ségeket nem sajátította el elégségesen, illetve mely területeken vannak biztató elõnyei.
– Bizottságunk nagy körültekintéssel próbálta meg összeállítani az elõírt módszerta-
ni útmutatókat is. Úgy éreztük, valóban szükség lehet rájuk, hiszen az új tantervek
szemléletükben messze a megelõzõ hasonló jellegû pedagógiai dokumentumok elõtt
járnak, s olyan újdonságokat is tartalmaznak, amelyeknek eredményes tanításához még
a gyakorló pedagógusoknak sem lehet meg a kellõ tapasztalata, rutinja. Azt reméljük
mégis, hogy az új magyar tantervek kedvezõ alapot jelentenek majd a további ered-
ményes munkához, még ha a pedagógusok alkotó szabadságának növelésében (jórészt
objektív tényezõk miatt) és a tananyag csökkentésében (részben szubjektív okok kö-
vetkeztében) – sajnos – nem sikerült is megfelelõen elõbbre lépni.

4. A tantervek néhány negatívuma és pozitívuma

Jó, hogy a magyar nyelv mint elsõ nyelv végig ugyanazt az óraszámot kapta,
mint a szlovén anyanyelv. Problematikusnak érezzük viszont, hogy a magyar anya-
nyelvûeknek már az 5. osztálytól kezdõdõen a szlovén anyanyelvûekkel azonos szin-
ten kell folytatniuk tanulmányaikat, míg a szlovén anyanyelvûeknek mind a 9 év-
folyamon megmarad a magyarnak mint második, illetõleg környezetnyelvnek a
külön tanítása. Megértjük a törekvést, hogy a szlovén nyelv esetében célszerû mi-
nél elõbb egy szintre hozni az oktatást, de objektív és szubjektív körülmények mi-
att egy kicsit korainak érezzük a teljes átállítást, még ha ígéretet kaptunk is arra, hogy
flexibilis differenciálással csökkenthetõk lesznek az átugrás nehézségei. Ebben
ugyan nehezen hiszünk, különösen akkor, ha tudjuk: az efféle differenciálásnak gya-
korlati nehézségei lesznek a kis iskolákban az alacsony osztálylétszámok, netán
pénzügyi problémák miatt is.

Érdekes, de vitatható, hogy az 1. osztályban nem lesz sem írás-, sem olvasás-
tanítás. Ennek értelmérõl nagyon megoszlanak a vélemények. Akik egyetértenek
azzal, hogy ne legyen, azok életkori sajátosságokkal érvelnek, azzal, hogy a 9 éves
iskolába nem 7, hanem 6 éves korukban lépnek be a tanulók. A kétnyelvû oktatás
számára viszont a késleltetett írás- és olvasástanítás azzal a hátránnyal jár, hogy a
második nyelven ennek súlypontja a harmadik osztályra esik, mivel az írás- és ol-
vasástanulást mindenki anyanyelvén kezdi. Így fájlaljuk egy kicsit, hogy magyar
nemzetiségû tanulóink mögött mindössze jó egyéves írás- és olvasástanulás, illetõ-
leg egy évig heti három-, két évig heti négy-, majd újabb egy évig heti ötórás
szlovéntanulás lesz, míg szlovén társaik mögött heti öt-hat órás akkor, amikor szlo-
vén nyelvbõl egyazon szintre kényszerülnek. A jobb megértés, illetve az összeha-
sonlíthatóság kedvéért az alábbiakban megadom néhány tantárgynak a tantervekben
meghatározott heti óraszámát:
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Tudjuk, hogy kisebbségi körülmények között a magyartanításban kiemelten kell
kezelni a nyelvtanítást. A kétnyelvû környezet ugyanis hamarabb kikezdheti az anya-
nyelvi alapokat. Mindezt belátván is úgy érzem azonban, hogy az általános iskolá-
ban minden igyekezetünk ellenére – sajnos – a kívánatosnál jóval szerényebb lett a
magyar szépirodalmi anyag, különösképp a magyar irodalomban legjavát kitevõ lí-
rai költészet tananyaga. Itt akadtak a leghevesebb viták köztünk még a bizottságon
belül is. Ehhez sajnos két dolog is hozzájárult: egyrészt a tankönyvhelyzet, másrészt
magyar szakos kollégáink több negatív tapasztalata. A tanítás anyagát ugyanis prak-
tikus okokból nem lehetett olyan elképzelés szerint adagolni, hogy erre majd új tan-
könyvek íródnak, hanem szükségszerûen építenünk kellett a gyakorlatban bevált
valamelyik magyarországi tankönyvre. Nyilvánvaló ugyanis, hogy fénymásolatok-
kal nem oldható meg a szlovéniai magyartanítás, s az oktatás eredményességének
szintjétõl sem rugaszkodhattunk el messzire. Az elmúlt idõszakban tudniillik a ma-
gyar szépirodalom iránti tanulói érdeklõdés lassú, de fokozatos csökkenést mutat,
s emiatt bizony a tudásszinttel is akadnak jócskán gondok.

Az új tanterveket egyébként a Szlovén Köztársaságban az 1999/2000-es tanév-
ben kísérleti jelleggel, majd pedig fokozatosan, kezdve az 1. és a 7. osztályban ál-
talánosan is bevezetik. A magyar tantervek kísérleti bevezetésére elsõként és egye-
dül a göntérházi (Genterovci) Kétnyelvû Általános Iskolában kerül sor. Ezt a vártnál
nagyobb érdeklõdés elõzi meg. Az új tantervek szerint ugyanis – ha nem változnak
az elképzelések – minden harmad, illetve szakasz végén központi ellenõrzés és ér-
tékelés várható. Most ismét rettenetesen sok múlik majd a pedagógusok szakmai
felelõsségén és hozzáállásán. Úgy érzem, itt van a nagy lehetõség, az utolsó alka-
lom a muravidéki magyartanítás színvonalának az emelésére, illetõleg stabilizálá-
sára. Gondolom, néhány év tapasztalata fogja majd megmutatni igazán, mit is mû-
veltünk. Addigra pedig a Muravidéken – erõs a gyanúm – úgysem lesz már
anyanyelvû magyaroktatás, hiszen minden számba vehetõ tényezõ arra enged kö-
vetkeztetni, hogy anyanyelvünk itt elõbb-utóbb legföljebb környezetnyelvi szinten
maradhat fenn, s ez már csak egy lépés attól, hogy választható idegen nyelv legyen.
Napi tapasztalat ugyanis, hogy egyre több magyar szülõ íratja már gyermekét a kör-
nyezetnyelvi magyarra, a vegyes házasságokból származó gyermekek pedig szinte
kivétel nélkül erre járnak. Ezért a magyarnak mint környezetnyelvnek a tantervét –
anyanyelvünk védelme érdekében is – legalább olyan alapossággal kellett megír-

Általános�iskola Gimnázium
Tantárgy\Osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I. II III. IV.
Magyar�nyelv�(anyanyelv) 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Magyar�nyelv�(környezetnyelv) 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3
Idegen�nyelv�(első�idegen
nyelv)

2 3 4 4 3 3 3 3 3 3

Szlovén�nyelv�(környezetnyelv) 3 4 4 5
Szlovén�nyelv�(anyanyelv) 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
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nunk, mint a magyarnak mint anyanyelvnek a kurrikulumát. (Képzeljük csak el, hogy
Lendván, ahol 1921-ben – hivatalos adatok szerint – még 60,61 %-ot tett ki a ma-
gyar lakosság, a legnagyobb kétnyelvû általános iskolában az 1997/98-as tanévben
a magyart a 856 tanulónak már csak 30,95 %-a [265 fõ] tanulta anyanyelvi szinten,
69,04 %-a [591 fõ] pedig környezetnyelvin!)

SZLOVÉNIA ÚJ MAGYAR TANTERVEI ELÉ




