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Szakmai látogatás Eszéken és Labinban
A Szentistváni Általános Művelődési Központ a TÁMOP 3.1.4. projektbe bevont és horvát
nyelvet tanító pedagógusai, az önálló intézményi innováció megvalósítását segítő tevékenység
megvalósítása érdekében, szakmai látogatást tettek a horvátországi Eszéken és Labinban.
Mindkét utazás célja volt, megtekinteni az Eszéken működő Horvátországi Magyar Oktatási
és Művelődési Központ, illetve a labini Ivo Lola Ribar Általános Iskola nevelő-oktató
munkáját, a multikulturális tanítást elősegítő tevékenységet, a nyelvi pluralizmus értékeinek
megőrzését, a nemzetiségi hagyományok, a helyi tradíciók ápolását.
Az eszéki útra 2010. március 16-án került sor. Az egynapos kiránduláson részt vettek a
projektbe bevont osztályok horvát nyelvet tanuló diákjai is, akik megtekinthették a
horvátországi Baranya székhelyének nevezetességeit, történelmi , illetve a magyar történelmi
múlthoz és kultúrához kötődő emlékeit.
Amíg a diákok barátkoztak és beszélgettek a vendéglátó intézmény tanulóival, a pedagógusok
szakmai eszmecserét folytattak az iskolában folyó kisebbségi magyar nyelv oktatásának
lehetőségeiről, módszereiről, tanulási folyamatairól, sikereiről és nehézségeiről. Betekintést
nyertek a kisebbségi nyelvhez és kultúrához kapcsolódó dokumentumokba is.
Az aktualitás kapcsán érdekes volt megtekinteni az Oktatási és Művelődési Központ, az 184849-es Forradalom és Szabadságharc méltó megünneplését tartalmazó forgatókönyvét, leírt
programtervezetét és az iskola falain megjelenített képes faliújságait.
A szakmai nap végén, útban hazafelé, az út résztvevői rövid látogatást tettek a természeti
szépségekben gazdag Kopácsi Réten.
A projektbe bevont pedagógusok 2010. április 22-25. között voltak Baja város
testvérvárosának, Labinnak a vendégei.
A projektnek megfelelően, a szaktanárok megismerhették az Ivo Lola Ribar Általános Iskola
nevelésének és oktatásának általános céljait, feladatait, a tanórán kívüli tevékenységi
formákat, illetve azoknak a tanítási és motivációs stílusoknak az alkalmazását, amelyek
hatékonyan elősegítik az eltérő etnikai csoportokból származó tanulókkal való
foglalkozásokat. A szakmai program keretében óralátogatásokra, majd eszmecserékre is sor
került az ott tanító kollégákkal.
A fejlesztési feladatok sorában a pedagógusaink, találtak olyan elemeket, melyek
egyértelműen alkalmazhatóak és szolgálni fogják intézményünk innovációs törekvéseit és a jó
gyakorlatok jövőbeni alkalmazását.
Itt említhető meg a labini iskola fontos szerepvállalása, amely az isztriai nyelvhasználati
sajátosságok, nyelvjárások és nyelvváltozatok figyelembe vételére irányul az általános
népismeret témaköreinek tanítása, illetve a helyi hagyományok, a régi és az új szokások,
kulturális javak, a gazdasági élet, az ünnepek és jelképek ismertetése, elsajátítása során.
Külön fejezetként említhetőek a szociológiai és település-földrajzi ismeretek átadásának, és a
vizuális kultúra, az ének-zenei és tánckultúra fejlesztésének módszerei.
A szakmai út résztvevői, megtekinthették Labin város történelmi nevezettességeit, majd
kirándulást tettek a közeli Pulában és Rovinyban.
Mindkét horvátországi intézmény egyetértett azzal, hogy a jövőben is szakmai kapcsolatokat
ápolunk annak érdekében, hogy a szerteágazó együttműködés keretein belül minél
sokoldalúbb és hatékonyabb innovációs célok, feladatok valósuljanak meg a nevelő-oktató,
illetve közművelődési tevékenységünk során.

