Filip Mónika: A távoktatás támogatása a nemzetiségi iskolákban új és
innovatív oktatási módszereket eredményez
A nemzetiségi iskolák támogatása a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási
és Sportminisztérium vezetőségének prioritásai közé tartozik, melyre bizonyítékként
szolgál az is, hogy több projektet is támogat, amelyek a nemzetiségi iskolák részére
meghatározott távoktatásra irányuló projektek.
"A távoktatás olyan kihívás, amellyel az új kormány kinevezése óta igyekszünk tevékenyen
szembe nézni és folyamatosan odafigyelünk rá. A koronavírus miatt mindannyian
kénytelenek vagyunk alkalmazkodni a járványügyi helyzethez. Ezért kifejezetten örülünk
annak, hogy támogathatjuk az új és innovatív oktatást a nemzetiségi iskolákban is, ami segíti
a tanárok mindennapi munkáját."- fejezte ki a nemzetiségi oktatatásügyért és inkluzív
oktatásért felelős államtitkár, Filip Mónika.
Jelenleg az EDU TV videófelvételeinek előkészítése zajlik, amelyben a nemzetiségi iskoláknak
lehetőségük van mintegy 200 videóval képviseltetni magukat távoktatási célokra. A
minisztérium támogatta azon polgári szervezeteket is, amelyek célja a távoktatás fejlesztése
azokban az iskolákban, ahol magyarul vagy ruszin nyelven folyik az oktatás. Támogatásban
részesült többek között a Synergic polgári társulás, amelynek célja a távoktatás
színvonalának javítása a nemzetiségi iskolákban a Google for Education rendszer
alkalmazásával. A projekt másodlagos célja a hibrid oktatás kipróbálása az iskolákban a
COVID-19 járvány első hullámában bevált gyakorlati tapasztalatok alkalmazásával.
Egy másik projekt célja a tanárok támogatása egy külön online platform létrehozásával új
videóanyagok formájában, amely többek között a szlovákiai magyarok történelmével is
foglalkozik majd. Ezen kívül a projekt létrehozott egy speciális honlapot a magyar tannyelvű
iskolák számára (www.edubox.sk), amelyet a tanárok használhatnak tapasztalatcserére és
élő internetes kommunikációra, és amely tantárgyak szerint besorolt oktatási anyagokat
tartalmaz a távoktatás részére. Az említett projekt kivitelezője a Fórum Intézet. A
nemzetiségi iskolákba járó ruszinok számára a Kolysočka - Kolíska polgári társulás készíti elő
a távoktatást a ruszin anyanyelvű gyermekek és tanulók számára az óvodákban és az
általános iskolákban.
Végül, de nem utolsósorban, a Komáromi Jókai Színház színházi előadások formájában
klasszikus irodalmi műveket készít elő és kínál fel online formában a szlovákiai magyar
iskolák részére magyar- és világirodalomból.
Nem utolsó sorban a minisztérium egy eddigi legmagasabb összeggel, 48 000 euróval,
közvetlenül támogatott 33 projektet a nemzetiségi iskolákban, melynek célja a
multikulturális dialógus támogatása. Ezen kívül a tanulók tanórán kívüli tevékenységük
motivációjának növelésére az oktatási minisztérium felvette a Tompa Mihály és Dobré slovo
– Jó szó szlovák nyelvű szavalóversenyeket az országos versenyek listájára. Jó hír, hogy
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2020. szeptember 1.-től jóváhagyásra került a nemzetiségi iskolákban a honismeret és a
zeneoktatás tantárgyak oktatási normáinak kiegészítése, mégpedig az alapiskolák alsó
tagozatai számára. "A módosításnak köszönhetően a nemzetiségi iskolák tanulói jobban
megérthetik saját nemzeti kultúrájuk értékeit és tudatosítani tudják nemzeti identitásukat" jelentette ki Filip Mónika államtitkár.
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