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Tájékoztató a nemzetiségi általános iskolai nevelés - oktatásról
„..Hol a faluban a tanító egy kicsiny iskolában
Tudóst, költőt, színészt lát minden tanítványban...”
/Kormorán együttes/

Szeretettel várjuk a gyermekeket a
Muraszemenyei Általános Iskolába!!
Iskolánkban 2006 óta folyik nemzetiségi nevelés-oktatás: magyar nyelvű roma/cigány
nemzetiségi nevelés-oktatás keretében.
Kiemelt feladatunk minden tanulóban felfedezni a tehetséget, családias, érzelmi
biztonságot nyújtó környezetet biztosítani a tanórákon és a tanórán kívüli
tevékenységekben egyaránt. Pedagógusaink a tanulás során figyelembe veszik az életkori
sajátosságokat, játékok és tanulást segítő eszközök segítségével vezetik be a kicsiket az
iskolai életbe. Igyekszünk harmonikus átmenetet biztosítani az iskola és óvoda között. Arra
törekszünk, hogy mindenki a maga tempójában tudjon fejlődni, érje el a kitűzött célokat.
Nagy hangsúlyt fektetünk a cigány nemzetiségi nevelésre is.
Fontosnak tartjuk, hogy a roma gyerekek megismerkedjenek saját kultúrájukkal, nyelvükkel,
hagyományaikkal. Ezáltal az iskolai életben is otthonosan érezzék magukat, érzelmi világuk
stabil legyen, kinyíljon a lelkük.
A nemzetiségi nevelést minden tanulónk választotta /nemzetiségi hovatartozásától
függetlenül/, így heti 1 órában részt vesznek cigány népismereti órákon, ahol mesék,
eredetmondák, foglalkozások, viseletek, tradicionális ételek, kiemelkedő nemzetiségi
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személyek, művészek bemutatásával foglalkoznak. A nemzetiség iránt elkötelezett
pedagógusok az interakcióra nagy hangsúlyt fektetnek.

A hagyományok és értékek tisztelete kiemelten fontos szerepet kap az iskola életében.
Nagyon népszerű foglalkozás a népi játék szakkör, melyen a régi idők kedvelt gyermek
tevékenységeivel ismerkedhetnek meg a tanulók.
A hagyományok és az idősödő nemzedék tudásának átörökítését kiemelt feladatunknak
tekintjük. A tevékenységek során számtalan élmény éri a gyerekeket.

Az ember és környezet közötti harmónia megteremtésére buzdítjuk tanítványainkat.
Szeretnénk, ha a kíváncsiság és a rácsodálkozás a felnövő nemzedék hamuban sült pogácsája
lenne. Gondoljunk csak bele, milyen aprónak tűnik még egy nagyra termett felnőtt is a
rengeteg erdőben! Ha ismerik a körülöttük lévő növényeket, állatokat, ha felfedezik a Csörgőpatakban élő hódokat, a holtágaknál vagy a bánya tónál sütkérező teknőst, akkor nagyobb
odafigyeléssel fordulnak a természet felé felnőtt korukban is.
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A zene, a dal és a tánc léleknemesítő hatásában mi magunk is hiszünk, ezért szövi át az
iskola mindennapjait. A zenei nevelés sokoldalúan képes fejleszteni a képességeket: erősíti a
memóriát, fejleszti a koncentrációs képességet, az osztott figyelmet, gazdagítja a fantáziát,
segíti a lelki egészség megőrzését. Mind ezek mellett a zene és a népi játékok tanulása nagy
hatással van a nemzeti és nemzetiségi hagyományok ápolására, a kultúra iránti nyitottság
megteremtésére.
Iskolánkban heti rendszerességgel citeraszakkörön, népi játék, tánc foglalkozáson, és
énekkaron vehetnek részt a gyerekek.

A cigány nemzetiségi zenét
és táncot is
örömmel tanuljuk.

Szívesen mutatjuk meg
tehetségünket.
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Nagyon fontosnak tartjuk a tanítási órákon kívüli élményeket, amelyek a közösséget
erősítik.
Ha a mi iskolánkat választják, biztosan nem lesz hiány:
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A magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatásban való részvétel feltételei:
- Beiratkozáskor nyilatkozatot kell tenni a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való
részvételről.
- A nyilatkozat nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén a tanulói jogviszony
megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig érvényes.
-

Nyilatkozatot kell kitölteni abban az esetben is (szülő, tanuló), ha a tanuló a következő
tanítási évtől nem kíván részt venni a nemzetiségi nevelés-oktatásban.

A magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás biztosítja
- a roma/cigány tanulók számára a romák, a cigányság kulturális értékeinek
megismerését,
- a romák/cigányok történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és
tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek oktatását,
- nem kötelező eleme a romani és beás nyelv tanulása, de a szülők igénye alapján
anyanyelvű, kétnyelvű vagy nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás keretében –
biztosítani kell e nyelvek oktatását.
Tartalmazza a
- roma/cigány népismeret műveltségi terület oktatását, a nemzetiségi önismeret
fejlesztését és a folyamatosan szervezett roma/cigány kulturális tevékenységet.
A nemzetiségi oktatás szervezeti kerete:
-

A heti egy tanórára kiterjedő kötelező roma/cigány nemzetiségi népismeret
oktatása, amely magyar nyelven folyik.

 A heti két tanórának megfelelő időkeretben tanítási órán kívüli tevékenységként
roma/cigány kulturális tevékenység.
E tevékenységek lehetnek a tanulók választása alapján – SZAKKÖR keretében
kézműves foglalkozások, népzenei, néptánc foglalkozások, roma témájú filmek,
színházi

előadások,

a

romák

történelmével,

hagyományaival,

képző-

és

iparművészetével kapcsolatos kiállítások megtekintése, író-olvasó találkozók roma
alkotókkal, találkozók roma közéleti személyiségekkel, részvétel roma művészetikulturális programokon vagy felkészülés ilyen programokra.
 Nemzetiségi témahét: az éves munkatervben meghatározott időben tartjuk,
tanévenként egy vagy kettő alkalommal.
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Mellékletek:



A NEMZETISÉGI NEVELÉSBEN-OKTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL KÉRELME
(új nemzetiségi nevelés-, oktatás igénylése esetén)
NYILATKOZAT - nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
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