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Anyanyelvi Kultúra- és Nyelv (AKNY) oktatás
Kerettanterv
Bevezető
Az iskola lényegbevágó feladatai közé tartozik a többnyelvű és interkulturális kompetencia
fejlesztése. Ezt a célt követi az Anyanyelvi Kultúra- és Nyelvoktatás (AKNY) oktatási kínálata is,
amely kiegészíti az általános iskola kínálatát. Ezen oktatás tágítja a kétnyelvű gyermekek és ifjak
ismereteit a származási nyelvükről. Azon kívül ismereteket szereznek az időszerű életvilágokról és
a saját származási kultúrájukról, pl. történelem, földrajz, irodalom és hagyományok. Zürich
kantonban az AKNY-oktatást a származási országok és magánfenntartók nyújtják. Ehhez több,
mint negyven éve szakmai és adminisztrációs támogatást kapnak a Művelődésügyi Igazgatóságtól.
Zürich Kanton Általános Iskolai Hivatala az AKNY-fenntartók és külső szakértők bevonásával
kerettantervet dolgozott ki ehhez az oktatáshoz. Azzal a céllal, hogy az minden egyes fenntartó
tantervét egységesítse és a zürichi általános iskolai tantervvel összehangolja. A kerettanterv
törvényhozási eljárás keretében elnyerte a zürichi művelődésügyi intézmények és az AKNYfenntartók jóváhagyását. A Művelődésügyi Tanács 2002. december 3-án jóváhagyta és a
következő évben publikálta. Hamarosan felfigyeltek rá és más kantonoknan is alkalmazni kezdték.
Az AKNY-oktatást Zürich kantonban új jogi alapokra helyezték a 2005-ös Általános Iskolai Törvény
által. A kerettanterv jelen átdolgozása ezeket a változásokat is számba veszi, mivel újabban az
óvodai tagozatra is kiterjed. Ugyanakkor további tartalmi és nyelvi javítást foganatosítottak benne
az AKNY-tanerők és más külső szakemberek. Ezzel az új kerettel is egyetértettek az elismert
fenntartók. A Művelődésügyi Tanács 2011. február 28-án elfogadta.
Jelen közlemény felépítéséről: az 1. fejezet megmagyarázza a Kerettanterv értelmét és célját. A 2.
fejezet visszatekint, miként fejlődött az AKNY-oktatás Zürich kantonban. A tulajdonképpeni AKNYKerettanterv a zürichi általános iskolai tantervhez igazodik. A 3. fejezet ismerteti a vezérfonalat, a 4.
fejezet a módszertani alapelveket. Az. 5. és a 6. fejezet a “Nyelv” és az “Ember és környezet”
oktatási területet öleli fel. Ebben először leírja ennek a területnek a jelentőségét és azután
pontosan meghatározza a célkitűzéseket, amelyeket a 11 éves kötelező oktatás végére el kell érni.
Tagozatokra és osztályokra vonatkozó sajátos célok rajzolatát nem tartalmazza a tanterv. Ezek
kidolgozása a fenntartókra, illetve az illetékes tanszemélyzetre hárul. Ezért a 7. fejezet az egyes
tagozatok vonatkozásában csupán általános elgondolásokra szorítkozik, a megfelelő oktatási
témákból pedig áttekintést kínál.
A Szószedet (8. fejezet) részletesen megmagyarázza a jelen szöveg mindegyik dőlt betűs
kifejezését. Abban a következő meghatározások a legfontosabbak: a nyelv, amelyet az AKNYoktatás keretében tanítanak, a legtöbb gyermek számára az első nyelv (korábban anyanyelv),
némelyeknek azonban második nyelv. Az egyszerűség kedvéért a jelen tanterv a tanítási nyelvet
származási nyelvként értelmezi. Kétnyelvűként értelmezi azokat a gyermekeket, akik több, mint két
nyelven beszélnek. A gyermek származási kultúrája alatt értendő itt annak az országnak (ill.
népcsoportnak) a kultúrája, ahonnan a családja származik akkor is, ha a gyermek Svájcban nőtt fel.
Hasonló vonatkozik a származási országra is.
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A Függelék (9. fejezet) az AKNY-oktatás jogi alapjait tartalmazza. Hozzá csatoltatott az Általános
Iskolai Hivatal ismertetése az érvényes eljárásokról és a szervezési formákról.
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1 A kerettanterv célja
Jelen kerettanterv azzal a szándékkal készült, hogy illeszkedjék a kétnyelvű gyermekek mai
szükségleteihez és összhangban legyen a zürichi általános iskolai tantervvel. Hasznosítási célja
háromféle:
A kerettanterv elsősorban az AKNY-fenntartók eszköze, hogy saját tantervüket tovább
fejleszthessék és az általános iskolai tantervvel összehangolják. Ezáltal különbözőek a kiindulási
pontok: a kerettantervet irányadóként használhatják fel saját tantervük összeállításához azok a
fenntartók, akik új oktatási kínálatot állítanak össze. Ezzel szemben az állami fenntartóknak
rendszerint van tanterve, amelyet a származási ország oktatásügyi minisztériuma határozott meg.
Ha szükséges, az oktatás tartalmát úgy alakítják, hogy a kerettanterv tartalmát értelemszerűen
lefedje és ne kerüljön ellentétbe azzal. Mindegyik fenntartónak van akkora játéktere, hogy a
kerettanterv bizonyos céljait és témáit saját szükségletei és előfeltételei szerint súlypontozza. Az
oktatást súlypontozni kell, mivel csak heti kettő-négy tanítási óra áll rendelkezésre és az osztályok
legtöbbször vegyes összetételűek a különböző életkor, előismeret és képesség következtében.
Másodszor: a kerettantervet a Művelődésügyi Igazgatóság kiindulási pontként használja, amikor
valamely új fenntartó elismertetési kérelmét vizsgálja. Csak azokat a fenntartókat ismerik el,
amelyek tanterve és oktatása a kerettantervnek megfelel. Az elismerési eljárás ilyetén működése
által a jelen kerettanterv az elismert fenntartók számára kötelező érvényű: a kerettanterv
meghatározza azt a keretet, amelybe a fenntartók az oktatás sajátos célját és tartalmát
bevonhatják.
A kerettanterv harmadsorban minden érintettnek közös kiindulási pont: közös alapot ajánl az
AKNY-oktatás feltételeihez, a célokhoz a tartalomhoz és a fogalmakhoz a fenntartóknak, a
tanerőknek, a helyi és kantonális hivataloknak ugyanúgy, mint az oktatási intézményeknek.
Ezen kerettanterv Zürich kanton jelenlegi viszonyaihoz és előírásaihoz illeszkedik. A Svájci
Kantonális Oktatásügyi Igazgazók Konferenciája (SKOIK) / Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) adatbankjában más kantonok AKNY-oktatásáról is
találhatók tájékoztatók. Az AKNY-oktatáshoz ezen kívül még az anyanyelvi oktatáshoz kifejlesztett
nemzetközi eszközöket is bevontak. Ezalatt elsősorban a Közös Európai Referenciakeret (KER)
1
értendő, amely az Európai Nyelvi Portfólió által (ENYP) valósult meg.

1

A SKOIK adatbankja itt található: http://www.edk.ch/dyn/19191.php. Hasznos utalásokat ajánl az ENYP-ra:
www.sprachenportfolio.ch.
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2 Az AKNY-oktatás a kezdettől napjainkig
Az olasz politikai menekültek kezdeményezték a múlt század 30-as éveiben az első anyanyelvi
kultúra- és nyelvoktatást Zürich kantonban. Az olasz bevándolás növekedésével egyre nőtt
ezeknek a tanfolyamoknak a száma. A kései 60-as és korai 70-es években más nemzetiségek
szülői egyesületei is hasonló ajánlattal álltak elő. Egymás után átvették ezeket a szervezeteket a
származási országaik. Az Oktatásügyi Tanács (ma: Művelődésügyi Tanács) 1966. június 21-én
hozta az első határozatát ebben a tárgykörben és engedélyezte, hogy kísérletképpen ilyen
tanfolyamokat tartsanak az általános iskolai tantermekben. Elsősorban az olasz oktatásra
vonatkozott, amelyet azonban még nem lehetett a „rendes tanítási időben“ tartani.
Az Oktatásügyi Tanács 1972. május 16-i határozatában függetlenítette az iskolai közösségeket,
hogy az olasz, valamint a spanyol AKNY-tanfolymokat a szabályozott oktatási időbe bevonják.
Ugyanabban az évben javasolta a Svájci Kantonális Oktatásügyi Igazgazók Konferenciája (SKOIK),
hogy engedélyezzenek két AKNY-tanórát a szabályozott órarend keretén belül.
1982-ben az olasz és a spanyol főkonzulátus, valamint a „Külföldi Szülők Egyesületének
Koordiációs Csoportja Zürich Kantonban“ kérvényezte az Oktatásügyi Tanácstól, hogy integrálják
egész Zürich kanton iskolarendszerébe az AKNY-oktatást és az AKNY-osztályzatot. Az
Oktatásügyi Tanács az 1983. novenber 8-i határozatában eleget tett ennek a kívánságnak és
kísérletképpen minden nemzetiség számára engedélyezte az oktatást. Az új szabályozás által
felértékelődött és ismertté vált az ANYK-oktatás. Ugyanakkor kezdtek összehangoltabban
együttműködni az oktatást nyújtók, a zürichi hatóságok és a tanerők (AKNY-oktatásra szabott
tantervekkel és taneszközökkel, továbbképzésekkel, próbatervezetekkel). Nyolc évi kísérleti
időszak után kiértékelték a tapasztalatokat. Erre alapult az Oktatásügyi Tanács 1992. június 11-én
megjelent szabályzata „Az Anyanyelvi Kultúra- és Nyelvoktatás kivitelezése” címmel. Ez a
határozat beépült a zürichi általános iskolai oktatásba. Így először lett lehetséges, hogy az
Oktatásügyi Igazgatóság (ma: Művelődésügyi Igazgatóság) nem állami fenntartókat is elismert. A
szabályozás hatályát vesztette, miután az AKNY-oktatást a 2005-ös Általános Iskolai Törvény és a
2006-os Általános Iskolai Rendelet új jogi alapokra helyezte.
Az 1980-as években Olaszország és Spanyolország mellett csak néhány kivándorló ország kínált
AKNY-oktatást: Jugoszlávia, Törökország, Görögország és Portugália. Csak az 1990-es évektől
csatlakoztak további AKNY-oktatást nyújtók hozzájuk. A 2010/11-es tanévben már 22 fenntartót
ismert el a Művelődésügyi Igazgatóság.

Konzulátusok és követségek által nyújtott AKNY-oktatás (2011. évi állapot):
Görög

Olasz

Szerb

Horvát

Portugál
(Portugália)

Szlovén

Magyar

Spanyol
(Spanyolország)

Török
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Nem állami fenntartók által nyújtott AKNY-oktatás:
Albán

Francia

Orosz

Arab

Kínai

Portugál
(Brazília)

Bolgár

Koreai

Spanyol
(Latin-Amerika)

Bosnyák

Kurd (sorani)

Svéd

Finn

A fenti oktatást nyújtók mindegyikét elismerte a Művelődésügyi Igazgatóság. Rajtuk kívül léteznek
még más nyelvek oktatását nyújtók is. Magánszemélyek szervezik, ezidáig nem kérvényezték az
elismertetésüket a Művelődésügyi Igazgatóságtól.
Miután az Oktatásügyi Tanács 1992-ben az AKNY-rendeletet kiadta, az oktatásra járók létszáma
ugrásszerűen megnőtt. A 2009/10-es tanévben a számuk 10'000 fölé emelkedett. Ezen belül a
tanulók száma nyelvenként változik. A különbség több tényezőtől függ: a nyelvcsoport nagyságától,
a fenntartó szervezési képességétől és anyagi helyzetétől, a származási ország támogatásától, stb.
Sokoldalú az AKNY-oktatás kialakítása. Ez a sokoldalúság annak a kifejezése, hogy az egyes
fenntartók és népcsoportok több szempontból különböznek egymástól – mint az oktatásról alkotott
elképzelés, a kivándorlás vagy a menekülés adta háttér, a történelmi tapasztalat vagy a svájci
életről alkotott nézőpont.
Az AKNY-oktatás eredetileg arra volt hivatva, hogy a származási országba való esetleges
hazatérésnél az iskolai (újra)beilleszkedést megkönnyítse. Idővel megváltozott a tanulók háttere és
azzal az oktatás célkitűzése is: a tapasztalat szerint a tanulók igen kicsi hányada tért vissza
származási országába. Ezért aztán az oktatás egyik célja az lett, hogy támogassák az első és a
második generációs bevándorlók gyermekei integrációját a helybéli társadalomba. Mindazonáltal
olyan kétnemzetiségű családokból származó gyermekek is kezdték az oktatást látogatni, akinél úgy
az integrációnak, mint a „visszatérésnek“ vajmi kevés jelentősége volt. Ezzel egyidejűleg
megkezdődött sajátos és legfontosabb célként minden tanuló számára a kétnyelvűség, illetve az
illető származási nyelv támogatása. Az oktatás ugyanis azokból a pedagógiai kísérletekből és
felismerésekből indul ki, hogy a kétnyelvűség lehetővé teszi, hogy annak támogatása által nemcsak
az egyénnek, hanem az egész társadalomnak hasznára válik. Ezen készség jelentőségét az a tény
segíti megítélni, hogy Zürich kantonban minden harmadik gyermek kétnyelvűként nő fel (2008-as
állapot, a tendencia emelkedik). Ma az AKNY-oktatás többnyire nyitott, függetlenül a gyermekek
nemzetiségétől, amennyiben az első nyelvük vagy családi nyelvük az oktatási nyelvvel azonos.
Ezek az új célkitűzések olyan fejlődést tükröznek, mint az „AKNY plusz“ modell, amely az általános
iskolával közös pedagógiai együttműködésre összpontosít. Ebben a modellben az AKNY-tanerők
az iskolai kollégium keretében együtt dolgoznak, mintegy interkulturális teamteaching formában
2
vagy együttműködnek szülőkkel.
2

Ld. a következő brosúrát: „Mehrwert Sprachen. Beispiele guter Zusammenarbeit mit Lehrpersonen der Heimatlichen
Sprache und Kultur (HSK)“ / „Értéktöbblet; nyelvek. A jó együttműködés példái az Anyanyelvi Kultúra- és Nyelvoktatás
(AKNY) tanerőivel“, kiadta Zürich Kanton Általános Iskolai Hivatala Zürich, 2011.
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3 Fogalom és alapötlet
3.1 Fogalom
Az AKNY-oktatás által bővül a gyermekek és fiatalkorúak származási nyelvi – nem német –
kompetenciája. Ennek keretében rendszerint az első nyelvről van szó, olykor azonban második
nyelv is lehet. Ezen felül elmélyítik a tanulók ismereteiket a származási kultúrájukról és az
életvilágukról. A saját helyzetüket a különféle életvilágokkal megosztják és kiszélesítik a
társadalomba integrálódó képességüket – legyen az Svájcban vagy adott esetben a származási
országukban (abban az esetben, ha később oda visszatérnek). Az oktatás teljeskörű támogatást
nyújt a nyelvi, megismerési, szociális és érzelmi fejlődésükhöz.
Az „Anyanyelvi Kultúra és Nyelv“ elnevezést ebben a kerettantervben megtartjuk, jóllehet pontatlan
az értelmezése: azoknak a gyermekeknek, akik ezt az oktatást látogatják, csupán a kisebbik
részének egyérteműen és kizárólagosan származási országa a szülőföldje. A többség jobbára
Svájcban született és különféle életvilágok között mozog.

3.2 Alapelvek
• Az AKNY-oktatás a tanulók származási nyelvi tudását – életkorunknak, előzetes tudásuknak és
teljesítési színvonaluknak megfelelően – fejleszti.
• Az oktatás fejleszti azt a tudatot, hogy olyan járulékos lehetőség a kétnyelvűség, amelyet a
tanulók saját hasznukra fordíthatnak. Az oktatás megbecsüli a többnyelvűséget, a pozitív
társadalmi javak közé sorolja.
• Az oktatás támogatja a gyermekeket és a fiatalkorúakat abban, hogy miként viszonyuljanak
különféle identitási mintákhoz, amelyek a különböző hovatartozásból, kultúrából, hagyományból
és történelemből erednek. Ennek keretében magukévá teszik, elmélyítik és elgondolkodnak az
egyéni tapasztalatokon, ismereteken, akár a származási országból, akár Svájcból erednek azok.
Ehhez tartoznak például az értékítéletek és szabályok, történelem vagy vallás. Sem felekezeti
hitoktatás sem (párt)politikai világnézet hirdetése nem tartozik az oktatáshoz.
• Az oktatás támogatja a tanulókat a konfliktuskezelési készségük, az interkulturális
kompetenciájuk és az ítélőképességük fejlesztésében. Elősegíti a nyitott, nem diszkrimináló és
tiszteletteljes tartás kialakítását.
• Az oktatás támogatja az általános iskolában a migrációs hátterű gyermekek integrációját.
• Az oktatás megteremti az előfeltételeket, amelyeket a tanulók többnyevű és interkulturális
kompetenciáját a későbbi tanulmányaik során felhasználhatnak – akár Svájcban, akár
származási országukban.
• Az oktatás támogatja a tanulókat abban, hogy sikeresen léphessenek kapcsolatba a származási
országukban élő rokonaikkal, valamint az integrációban, ha esetleg visszatérnének származási
országukba.
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• Az oktatás igazodik Zürich kanton tantervének 10 alapvető irányzatához, amelyet az általános
iskolához vezérfonalként fogalmaztak: az ismeretek iránti érdeklődés és tájékozódási képesség,
felelősségvállalási
szándék,
teljesítőkészség,
párbeszédkészség
és
összetartás,
hagyománytudat, környezettudat, alkotókészség, ítélő- és kritikai készség, nyitottság,
kikapcsolódás.
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4 Didaktikai alapelvek
4.1 Elemi és általános oktatás
Az anyanyelvi kultúra és nyelv oktatása fontos és példaértékű tartalmat választ. Felkelti a
gyermekek érdeklődését, hogy arra rákérdezzenek és a megfelelő választ feldolgozzák. Amit már
megtanultak, más összefüggésben is elsajátítják, szélesítik és rögzítik.
Az oktatás a gyermekek tapasztalatából és érdeklődési köréből indul ki és tovább serkenti
érdeklődésüket. Ezt a lehetőségekhez képest a tantárgyhoz közvetlen kapcsolódva végzi és a
tanulást a saját nyelvi tevékenységhez köti. A tanulás menete és a feladat lehetőleg az egyes
tanulók színvonalának feleljen meg.
Az oktatás előnyére van, hogy a gyermekek különböző mértékű nyelv- és életvilágokban
otthonosak. Ezért rendszeresen visszatér a tanulók egyéni tapasztalatára és összeveti az alapvető
didaktikai elvekkel. A származási nyelv és a német összehasonlítása által mindkét nyelv ismerete
bővül. A különböző életvilágok összehasonlítása által az oktatás elmélyíti a hasonlóság, a
különbözőség és a fontos sajátosságok iránti fogékonyságot. Ehhez a nyelvi és kutúrák közötti
3
fogékonysághoz hasznosak az ELBE-rövidítéssel jelölt fogalmazványok.
Az oktatás helyet biztosít a játékos elemeknek és a szóbeli érintkezésnek. Az óvodai folglalkozás
alapvetően játékos.
Az oktatás által a tanulók fokozatosan fejlesztik az önálló tanulási képességüket.

4.2 A tanulók minősítése
Az általános iskola második osztályától kezdve a tanulókat az AKNY-oktatásban elért
teljesítményükért és előmenetelükért osztályozzák. Az elismert fenntartók AKNY-oktatói ezt az
osztályzatot beírják minden félév végén valamennyi gyermek számára a bizonyítvány-űrlapba. Az
4
illető osztályfőnök ezt az osztályzatot átvezeti a zürichi általános iskolai bizonyítványba. Óvodában
és az általános iskola 1. osztályában nem kapnak a gyermekek osztályzatot. Az AKNY-oktatók
megbeszélésen tájékoztathatják a szülőket gyermekeik tanulmányi előmeneteléről.
Az osztályzatok tájékoztatnak, hogy a tanuló az AKNY-oktatásban a kívánt tanulmányi célt
teljesítette-e, azon kívül az előmeneteléről. Az AKNY-oktatók önkéntesen minősíthetik az egyes
részkompetenciákat: beszéd megértése, olvasás megértése, írás, földrajz/ember és környezet.
Az osztályzás a fennartók tantervének céljához igazodik. Az oszályzat a tantárgyak teljesítését
minősíti – a magatartást, a gondosságot, a pontosságot nem. A teljesítmény minősítésénél és az
osztályzásnál alapvetően ugyanaz az osztályzási rendszer érvényes, mint az általános iskolában.
Az oszályzat a gyermek oktatás keretében elért összteljesítményét értékeli. Nemcsak az alaki
vizsga eredményét mutatja, hanem azt is, ahogy az oktató a tanítási órák alatt nyújtott
3

Az ELBE a következő kifejezések rövidítése: Eveil aux langues – Language awareness – BEgegnung mit Sprachen:
Találkozás a nyelvekkel. Ez a rövidítés nem a nyelvek elsajátítására és nem azok struktúrájára összpontosít. A
központjában sokkal inkább a nyelvek kutatása, összehasonlítása, felfedezése van. Ehhez megfelelő oktatási
segédanyag áll rendelkezésre.

4

A 2008. szeptemberi iskolai bizonyítványok kiállítási szabályzatának (Bizonyítványszabályzat) 8. §-a szerint.
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teljesítményét értékelte.
eredményének átlaga.

Az

osztályzat

következésképpen

nem

csak

az

egyes

vizsgák

Segédeszközként lehet – az általános iskolai tanerőkkel lehetőség szerint megbeszélve – az
Európai Nyelvi Portfóliót (ENYP) használni. A tanulókat hozzásegíti ahhoz, hogy az elsajátított
nyelvi tudást maguk felbecsüljék. Eszközként is használhatják ahhoz, hogy későbbi tanulmányaik
során saját céljaikat megvalósíthassák.
Az AKNY-oktatók támogatják a mindenkori osztályfőnököt, amennyiben az segítségüket kéri a
tanulók minősítéséhez (különös tekintettel a továbbtanulásra).

4.3 Házi feladat
A házi feladat elősegítheti a tanulás folyamatát, amennyiben lehetőséget kínál, hogy az oktatás
keretén kívül foglalkozzék valaki a tananyaggal. A házi feladatot a gyermekek általában szülői
segítség nélkül oldják meg. De ésszerű lehet a származási nyelvi képességnél a szülőket is
bevonni – például a párbeszédes vagy a játékos házi feladatokhoz. Elvárható még, hogy a szülőket
érdekelje, mit tanulnak a gyermekeik. A házi feladat kiosztásánál a tanerők tekintettel vannak a
tanulók egyéni teljesítőképességére. Ezáltal elkerülik a túlterhelésüket és a hozzájuk mért
kihívással sarkallják őket.

4.4 Tanszerek és oktatási segédeszközök
A tanszereket és a tanítási segédeszközöket a fenntartó választja ki és bocsátja rendelkezésre.
Tekintettel van a különféle tanulási képességre és a tanítás céljaira, valamint a tanulók sajátos
helyzetére (kétnyelvűség, migrációs tapasztalat). Segíti, hogy a kerettanterv követelményei
teljesüljenek, ugyanis ahhoz igazodnak.

4.5 A módszer megválasztása
A tanerők az oktatás ilyetén formájában – a módszertani alapok és a jelen tanterev keretén belül –
szabadon választhatják meg módszerüket. Azt a módszert választják, amelyik meghatározott
oktatási körülmények között a mindenkori célnak és tartalomnak, valamint a tanulóknak és nekik
maguknak a legjobban megfelel. Ügyelnek arra, hogy több féle módszertani alapot alkalmazzanak,
mint a közvetlen utasítás, felfedező tanulás, munkaterv, projektoktatás, társas tanítás, stb.
A módszer megválasztása számol azzal a körülménnyel, hogy a tanulók gyakran különbözőek: a
tanulók különféle oszályokból, iskolákból kerülnek ki, különböző életkorúak, különféle életrajzuk
van, nyelvtudásuk kölönböző.

4.6 Politikai és felekezeti semlegesség
Az AKNY-oktatás politikai és felekezeti szempontból semleges. Pluralisztikus világszemléletből
indul ki és minden politikai és nacionalista indoktrinációt elvet. Megmagyarázza a vallást, mert célja
a vallások megismerése, nem pedig valamely meghatározott felekezethez tartozás hitvallása vagy
vallásos cselekmény végrehajtása.
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5 A „Nyelv“ oktatásának hatásköre
5.1 Az oktatás hatáskörének jelentése és sajátosságai
Az AKNY-oktatás a hozzá illő irodalmi nyelven történik. Az oktatás ehhez bevonja a gyermekek
származási nyelvbéli ismeretét, amelyek egyénenként meglehetősen különbözőek lehetnek és
nyelvjárásokat tartalmazhatnak.
Az oktatás tekintettel van arra, hogy egy gyermek jártassága a származási nyelvben az első- vagy
második nyelvnek megfelelő legyen. Ezért amennyire csak lehet és szükséges, a tanerő személyre
szabottan végzi az oktatást. Ehhez felhasználhat olyan didaktikai elemeket, amelyek a tanítási
nyelvvel első nyelvként, második nyelvként vagy idegen nyelvként bánnak.
A gyermekek és fiatalkorúak bővítik nyelvi felfogóképességüket, amivel – a fejlődési fokuknak
megfelelően – a tanítási nyelvet a némettel összehasonlítják. Megismerkednek a fontos
interferenciákkal és a nyelvek közti hasonlóságokkal.
A származási ország szabványosított nyelvhasználata irányadó a helyesírás és a nyelvtani
szabályok tanításánál. A tanulók viszont nem önmagáért tanulják a helyesírást és a nyevtant.
A szókinccsel való foglalkozás képessé teszi őket, hogy különféle helyzetekben és különböző
témakörökben megfelelően fejezzék ki magukat.
A tanulók lehetőség szerint gyakran és közvetlenül élik meg, hogyan használják a beszélt és az
írott nyelvet. A tanerők ezért bevonják a tanulók javaslatait valamint az időszerű eseményeket.
Válogatott klasszikus vagy modern irodalmi szövegek tanulmányozásával alkotóan fejlesztik a
tanulók irodalmi nyelv iránti érdeklődését.
A tanulók a származási nyelvükben nemcsak az alapvető kommunikációs képességeiket feljesztik,
hanem az úgynevezett Basic Interpersonal Communicative Skills-t (BICS), amely a hétköznapi
élethez szükséges. Kiegészítésként ehhez elsajátítják azt a nyelvi jártasságot, amely az iskolai
kognitív tanulásra döntően hat: Cognitive Academic Language Proficiency (CALP). A CALPkompetencia birtokában lehetséges hogy a tanulók bonyolult összefüggéseket, elvonatkoztatásokat
megértsenek, okozati összefüggéseket felismerjenek vagy saját szöveget szerkesszenek. Az
AKNY-oktatás ezért támogatja a BICS-lajstromtól a továbblépést a CALP-lajstromhoz. Erősíti a
tanulók gondolkodásmódját a nyelvi lajstromok közti különbségről és arra tanítja őket, minként
alkalmazhatják azokat.
A tanulók bepillantást nyernek, miként változik és fejlődik a nyelv a származási országukban.
Az általános iskolában minden gyermeknek megtanítják a latin betűs német ABC-t. Az AKNYoktatás keretében az érintett tanulók ehhez még a származási nyelvük írását is megtanulják. Ha ott
teljesen másfajta írást tanulnak – mint az arabot vagy a kínait –, az elsajátítási folyamatok
messzemenően különböznek egymástól és nem szükséges őket szorosan összehangolni. Ha az
AKNY-oktatásban latin vagy cirill ABC-t tanítanak, az AKNY-oktatónak figyelni kell az általános
iskolai német ABC tanításra, hogy a tanulási folyamatban ne keletkezzék kavarodás. A tanulónak
ismernie kell a saját és a német ABC közti különbséget és tudnia kell szemléltetni. Ha egyidejű az
ABC tanítása, az AKNY-oktató tájékozódik az érintett gyermek általános iskolájában az ABCtanításban elért állapotról és módszerről. Az illetékes tanerővel lehetőség szerint megbeszéli azt.
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5.2 A „Nyelv“ célkitűzései
Előzetes megjegyzés a célkitűzésekhez
A következő célkitűzések egy része azonos a zürichi általános iskolák számára készült tanterv
célkitűzéseivel, másrészt kiegészítő definíciója van. Mindezeket a célkitűzéseket a kötelező
iskalaidő végére el kell érni.

A hatékony többnyelvűség alátámasztása
A tanulók a származási nyelvükön elnyert képességükkel – a német és az idegen nyelvekben elért
képességükkel együtt – hatékony többnyelvűséget szereznek. Központi jelentőségű a szóbeli és
írásbeli megértés és megértetés képessége. A nyelvi tökéletességnek alárendelt szerepe van.

Odafigyelni és megérteni
A tanulók megértik, hogy mit beszélnek a származási nyelvükön. Képesek általános témakörben
eszmecserét, előadást, rádió- vagy televízióműsort követni és a hallottakat kritikus fenntartással
befogadni. Megtanulják, hogyan kell értelmezni a hanglejtést és a testbeszédet.

Olvasás
A tanulók szívesen olvasnak. Megtapasztalják, hogy az olvasás szórakoztató és gazdagító lehet.
Az irodalom művészi kifejezés mindegyik kultúrában. A tanulók példaértékű irodalmi műfajokkal
ismerkednek meg. Tudják, hogyan és hol szerezhetik meg a származási nyelvükön írt könyveket.
Ismerik az információ rögzítésére használt különféle eszközöket és szövegfajtákat.
Képesek szövegekből célzatosan adatokat kiemelni, a meg nem értett részekre rákérdezni vagy
utánanézni.

Beszéd
A tanerő olyan beszélgetési helyzteteket teremt, amelyek a gyermekeknek és a fiatalkorúaknak
fontosak, és elősegítik a nyelvi interakciójukat.
Képesek mások kijelentését megérteni és arra rákérdezni. A tanulók képesek tényeket elmondani
és gondolatokat, érzéseket kifejezni.
A tanulók történeteket, szövegeket tudnak felolvasni, valamint megfogalmazni és szabadon
előadni.

Írás
A tanulók szívesen írnak.
Rendszeresen olvassák a saját maguk által írt szövegeket és arról visszajelzést kapnak egymástól.
Így tapasztalják meg, hogy az írás közösségi folyamat, amelyek központja nem a csupasz szöveg.
Képesek saját gondolatokat, valós és képzeletbeli eseteket megfogalmazni. Tudnak – életkoruknak
megfelelően – szövegeket nyelvtani és helyesírási szabályok szerint írni, ha szükséges,
kézikönyvek segítségével.
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Tapasztalják, hogy a származási nyelvükön is sokféle alkalom adódik a változatos írásbeli
önkifejezésre.

Nyelvszemlélet
Az oktatási nyelv és a német fokozatos összehasonlítása által a tanulók megismerik ezeknek a
nyelveknek a sajátosságait és a közös vonásait. A többnyelvűséget gazdagodásként élik meg.
A tanulók azt tapasztalják, hogy a nyelv sokoldalú, élő és változó. Megtanulják, hogy a különféle
helyzeteknek megfelelően mindig másként használják. Felismerik, hogy szókincsük és kifejezésük
gazdagsága közvetlen kapcsolatban lehet a saját származási nyelvük iránti érdeklődésükkel. Saját
származási nyelvüket egyes szakterületen szaknyelvként fogják fel.
Szöveget hallva, olvasva, írva és beszélve nyelvtani alapismereteket szereznek és alkalmaznak a
tanulók. Céltudatos rákérdezéssel és utánanézéssel megértik, hogy ezáltal bővítik tudásukat a
nyelvekről.
A tanulók megismerkednek származási nyelvükben a tájszólás és a irodalmi nyelv közötti
különbséggel és a tájszólási változatoktól fokozatosan a irodalmi nyelvhez közelítenek.

Írás és külalak
A tanulók ismerik származási nyelvüket.
Az íróeszköz valamint a megjelenítés körülménye az írás céljának megfelelő viszonyban áll
egymással.
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6 Az „Ember és környezet“ oktatásának
hatásköre
6.1 Az oktatás hatáskörének jelentése és sajátosságai
Az AKNY-oktatás folyamán a tanulók elmélyülten foglalkoznak saját helyzetükkel, amely a
bevándorló vagy többnyelvű családok kétnyevű gyermekeire jellemző. Tanulócsoportonként
(osztályonként) együttesen élik meg ugyanazt a származási nyelvet és a hasonló migrációs és
kisebbségi tapasztalatokat. A személyes tapasztalataik és a származási országukhoz fűződő
kapcsolataik különbözőek. Az oktatás ügyel a közös származási országban fellelhető
különbözőségekre, a felekezeti hovatartozásra, a világnézetre, a társadalmi/szociális helyzetre és a
helyi földrajzi adottságra.
Az oktatás feltárja a származási országban fellelhető értékszemléletet. Összevethetik azokat a
svájci értékszemlélettel. Ezáltal tudatosul a tanulókban, hogy mik közösek és mik különbözőek az
értékszemléletekben, tisztázódik saját értékítéletük. Ez a folyamat elősegíti az olyan önálló
személyiség kifejlődését, amelyik különböző tájékozódási rendszereket integrál, ugyanakkor erősíti
a tanulók öntudatát.
Az oktatás szaktudást igénylő tárgyakkal foglalkozik és elmélyíti a származási kultúra ismeretét.
Konkrét alkalmak kölcsönös kapcsolatokat létesíthetnek Svájccal.
Az oktatás tükrözi azokat a tapasztalatokat, amelyek a ki- és bevándorlásból adódnak és a
multikulturális társadalomra vonatkoznak.
A tanulók pédaértékű kivonatok segítségével tanulják meg származási országuk történelmét és
földrajzát. Összefüggéseket találnak a mindennapi élet vonatkozásában származási országuk és
Svájc között.
Az oktatás támogatja a nyitott, toleráns életmódot. A tanulók fejlesztik a különböző kulturális hátterű
emberekkel való tiszteletteljes együttélési képességüket, a megegyezésre való készségüket és azt,
hogy a nézeteltéréseket békésen megoldják. Ezekhez az interkulturális kompetenciákhoz járul
hozzá az előítéletmentes megegyezés – akár különböző származási területek, tájszólások, nyelvek
vagy vallások, származási országok közti vagy Svájc és a származási ország vagy más ország
közti.

6.2 Az „Ember és környezet“ tantárgy célkitűzései
Előzetes megjegyzés a célkitűzésekhez
A következő célkitűzések részben azonosak a zürichi általános iskolák tantervének
megfogalmazásával az „Ember és környezet“ tantárgyról, részben kiegészítő meghatározásokat
tartalmaznak. A kötelező iskolaidő végére a célkitűzéseket el kell érni.

Egyén és közösség
A tanulók megtanulják, hogy embertársaikra figyeljenek, érzelmeiket érzékeljék, beszélgető
társukra figyeljenek. Újra és újra felülvizsgálják az önmagukról és másokról alkotott képet.
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Alaposan összevetik származási országuk és Svájc életvilágait és ezek irányában nyitottá válnak.
Megtanulják saját hovatartozásukból eredő érzéseiket a különböző életvilágokra hangolni és saját
személyiségükbe integrálni. A mindenkire irányuló tisztelet segíti őket a boldoguláshoz vezető
társas érintkezéshez.
Sokrétű tudatos foglalkozás következtében betekintenek a családi, baráti, iskolai, származási
országbéli, saját népcsoportbéli és vallási intézményekből eredő talapsztalatok változatos szociális
összefüggéseibe és kölcsönhatásaiba. Felismerik, hogy az egyénre, mint a közösség részére,
mindezek hatnak és viszont.
Szembesülnek a vallásokkal, amelyek a származási országuk történelemének és a kultúrájának
részei. Ez vallásismeretet jelent, nem hitoktatást (ld. 4.6 fejezet). A tanulók mélyebben megértik a
különböző vallásokat, amennyiben egyes vallásokat összehasonlítanak – a származási országuk
vallásaival vagy a származási országuk különféle vallásait a Svájcban fellelhető vallásokkal.
A tanulók megtapasztalják, hogy az emberi együttéléshez elengedhetetlen a kölcsönös tapintat és
a szabályok betartása. De az is tudatosul bennük, hogy az ilyen szabályok értékrenden és
normákon alapulnak, amelyek megváltoztathatók és változékonyak.
Felismerik, hogy sok alapvető kérdésre a válasz a személyes értékítélettől és világnézettől függ.
Ismerik a származási országuk fontos értékmérőit, hagyományait és szembesítik azokat a
Svájcban találhatókkal.
Érzékelik, hogy léteznek közösségi kötelezettségek. Erőszakmentes összeütközés után
fürkésznek, a megoldáshoz kölcsönös tiszteleten alapuló megbeszélés által jutnak. Saját fejlődésük
együttformálására törekedvén megtanulnak a cselekvési szabadsággal felelősséggel bánni.
A felnőtté válás közben megtanulják a saját és az idegen érzéseket megnevezni és az új
kihívásokat megvitatni.
Az ember szellemi, lelki és testi folyamatairól szerzett elemi ismeretek és az ahhoz tartozó szókincs
segíti őket a származási nyelvben, hogy alaposabban megértsék önmagukat és embertársaikat,
jobban tájékozódjanak saját életükben. Rendelkeznek a szükséges fogalmakkal, amelyek
segítségével beszélhetnek a személyes megfigyeléseikről, szükségleteikről és kívánságaikról.
Felelősségteljesen viseltetnek saját lelki és testi épségük érdekében, embertársaikkal szemben
úgyszintén.

Természet és technika
Az általános törvényszerűségek szellemében a tanulók jobban megértik a természet, technika és
az ember együttműködésének összefüggéseit.
Értelmezik a különféle (technológiai) fejlődési fokozatokat. Példásan foglalkoznak a természet,
ember és technika témaköreivel és gyarapítják a hozzá tartozó szókincsüket származási
nyelvükben.
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Az otthon és a világ
A tanulók érdeklődőek és nyitottak a legközelebbi környezetükkel és a származási országukkal
szemben.
Saját kutatásuknak, képeknek, térképeknek, egyéb eszközöknek és visszajelzéseknek
köszönhetően, valamint a Svájccal való összehasonlítás által árnyaltabb képet alkotnak származási
országukról.
Bővítik a származási országról alkotott földrajzi, történelmi és ökológiai ismereteiket. Ez az alapvető
tájékozódni tudás segíti őket abban, hogy mindezt teljességében lássák és, hogy a legkülönbözőbb
forrásokat rendszerezzék, súlypontozzák. Segíti őket, hogy származási országukban
eligazodjanak.
Foglalkoznak a származási országuk életformáival, munkaviszonyaival és összehasonlítják a svájci
viszonyokkal.
Származási országukhoz bizalmas szálak fűzik őket. Származási országuk és Svájc különféle
népcsoportjaival szemben mindenképpen előítéletmentesek. Ennélfogva igyekeznek megérteni
azok értékrendjét és életformáját. Felismerik az idegen és a saját előítéletet, azokhoz megfelelően
viszonyulnak.

Múlt, jelen, jövő
A tanulók ismerik és megbecsülik a származási országuk múltbeli és jelenből származó kulturális
javait.
Elemi tájékozódási képességüknek köszönhetően helyesen tudják értékelni a származási
országukban történt eseményeket, fejődést és a történelem tanulságait. Ebben fontos szerepet
játszik saját népcsoportjuk migrációjának története.
Válogatott példákon megtanulják, hogy minden állítás szubjektív, értékelő. Felfogják, hogy jobban
megérthetik a különböző nézőpontokat és érdekeket azok történelmi háttere segítségével.
A tanulók felismerik, hogy a fejlődést az emberek befolyásolják érzéseik gondolataik és
cselekedeteik által. Helyi, regionális, nemzeti és globális problémákkal foglalkoznak és figyelik azok
hatását a legközelebbi környezetükben.
Felismerik a politika, a gazdaság és a kultúra közötti összefüggéseket.
Ismerik annak lehetőségét, miként lehet jelen idejű és jövőbeni folyamatokat személyesen
befolyásolni és azért közösen felelősséget vállalni.
Ismerik a fontos emberi jogokat, ide értve a gyermekjogot, és aszerint viselkednek.
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7 Az egyes tagozatok oktatása
Az egyes tagozatok céljának felosztása hiányzik ebből a kerettantervből, mert ezen a szinten
csak elnagyoltan jelenik meg. Az egyes fenntartókra hárul, hogy a tagozatokra vonatkozó
elnagyolt célokat és megfelelő tartalmat meghatározzák, ami által a tanerők az oktatást
ténylegesen elő tudják készíteni. Az itt következők az egyes tagozatokra vonatkozó alapvető
elgondolásokra szorítkoznak.

7.1 Az egyes tagozatok sajátosságai
Óvodai tagozat
Az óvodás korú gyermekek érzéki tapasztalatok által, önálló vagy utánzó tevékenységgel
tanulnak. A tényállásokat mindig összefüggéseiben tanulják meg. Amit mellékesen vagy nem
szándékosan tanulnak meg, azt tanerő segítségével sajátítják el és alakul át bennük
egyértelmű tudásssá. Például, amikor leugranak a létráról, megtanulják a létra fogalmát,
ugyanakkor az ugrás technikáját is a félelem, valamint a siker érzésével együtt. Ennek
megfelelően a gyermekek mindennapi élményeire épít az oktatás. Saját cselekvési és
tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít.
Az oktatás olyan élményeket kínál, amelyekből a gyermekek tanulnak, képeket és fogalmakat
szavakba és mondatokba öntenek. A szókincs fejlesztése tekintetbe veszi – a gyermekek
életvilága mellett – a térbeli tájékozódás szavait (hol, mögött, fölött, stb.) és a logikai
kapcsolatokat (több, kevesebb, ugyanannyi, stb.).
Az oktatás folyamán a gyermekek játszva megismerkenek a képeskönyvek és a szövegek
világával. Megtanulják a gyermekek, hogy a jelképek, rajzok és piktogrammok a mindennapi
életükben jelentenek valamit.
A gyermekek felismerik az írást és az írás jelentőségét. Célzatosan és ellenőrizve gyakorolják,
miként bánjanak a különféle írószerszámokkal. Megtanulják saját nevüket felismerni és leírni.
Saját adottságaiktól függően kezdenek olvasni és írni. Ez nem történik mindegyik nyelvi
csoportnál ugyanúgy: ha latin betűs írást kell tanulniok, a gyermekek akkor olvasnak és írnak,
ha maguk is akarnak. Más csoportoknál az írás elsajátításának nagyobb jelentőséget
tulajdonítanak. (Ld. 13. old.)

Alsó tagozat
A kiindulópontot a gyermekek mindennapi és személyes tapasztalata jelenti a családban a
származási országban és Svájcban. Ebben az életkorban még erős a gyermekek kötődése a
családhoz és a család értékítéletét elfogadják.
Az oktatás a nyelv minden területét kiaknázza. A szövegértést és a beszédet, az olvasást és
az írást. Ebben mindenek előtt játékos tanulási formákat alkalmaznak. Az olvasás és az írás
bevezetése magában foglalja az iskolai nyelvben a német ABC tanulását. Ahol érdemes, a
tanerő összehasonlítja a német ABC-vel, hogy a félreértéseket megelőzzék. (Ld. 15. old.)
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Középtagozat
A középtagozatos gyermekeknél nagyon fontos a hasonló korú csoport társasága.
Természetes érdeklődés fejlődik ki bennük azok életvitele és életvilága iránt, akikkel
kapcsolatba kerülnek. A környezetükhöz (család, iskola) általában pozitívan irányulnak és alig
vitatják. Többnyire elfogulatlanok, nyitottak, spontánok a származási kultúrájukkal szemben és
érdekli őket a családjuk viszonya és kötődése a származási országukhoz.
Az oktatás a nyelv mindegyik területét – a szövegértést és a beszédet, az olvasást és az írást
– kiaknázza. Különös figyelem irányul az igényes, komplex nyelvi regiszer (Cognitive
Academic Language Proficiency, CALP) kompetenciájának kiszélesítésére.

Felső tagozat I
A felső tagozat I-ben a fiatalkorúak a világról alkotott saját elképzelésükkel és a környezet
értékeivel szemben fokozottan kritikusak. Következésképpen elfordulnak esetleg az otthoni
értékektől és szabványoktól vagy idealizálják azokat. Gyakran megkérdőjelezik az AKNYoktatás értelmét.
A tanerő érti ezeket a válsághelyzeteket, megvilágítja és különféle (élet)modelleket kritikusan
mutat be a tanítás folyamán. Így segíti a fiatalkorúakat tájékozódni személyiségük fejlődésében
és abban, hogy saját útjukra leljenek. Különösen támogatja a fiatalkorúakat abban, hogy a
különböző tapasztalatokat, a világról alkotott különböző felfogásokat és a különböző
kötődéseket integrálják saját életükbe.
Az oktatás befogadja a fiatalkorúak egyéni képességeit és ismereteit. A tanulókat bátorítják,
hogy a sajátos interkulturális és kulturális tudásukkal járuljanak hozzá – nemcsak az AKNYoktatáshoz, hanem az általános iskolai oktatáshoz és az iskolán kívül egyébhez is.
Igen jelentős helyet foglal el az oktatásban a szóbeli és írásbeli kommunikáció, a
nyelvszemlélet és a média általi nevelés. A fiatalkorúaknak lehetőségük nyílik, hogy a
megszerzett képességüket különféle nyelveken (származási nyelv, német, francia, angol)
használják, összehasonlítsák és tudásukat összekapcsolják. Így tudják a nyelvi és cselekvési
képességüket tágítani.
Az oktatás támogatja a fiatalkorúakat abban, hogy fejleszthessék távlataikat a szakképzésben
és integrálódjanak a munka világába. Különösen abban erősíti őket az oktatás, hogy a
kétnyelvű és interkulturális kompetenciájukat mint kiegészítő erőforrást tudatosítsák és
haszálják.

7.2 Tagozatok és témák – áttekintés
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt arról, hogy az AKNY-oktatásban mely témákkal melyik
tagozaton lehet foglalkozni. Meglehetősen sok témát javasol. Tekintettel a korlátozott
óraszámra, a tanerőnek válogatni kell belőle.
Az oktatás folyamán a legtöbb témával kapcsolatosan nagyon ésszerű a nyelveket, illetve az
életvilágokat összehasonlítani. Így megbeszélhetik, hogy az óvodai és a családi normák
hasonlóak-e vagy különbözőek. Ez a fajta összehasonlítás nincs mindegyik témakörben
közvetlenül jelen.
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Témák

Óvoda

Alsó tagozat

Én és a többiek együttélés

egymás
megismerése;

köszönés,
bemutatkozás;
érintkezési
formák és
udvariassági
szabályok;

óvoda:
szabályok,
folyamatok és
normák; rítusok;

Középtagozat

Felső tagozat I

különböző
csoportok és
kultúrák: azonos
és különböző
szabályok és
értékek,
kölcsönös
tisztelet és
egymás
elismerése,
összetűzések és
megoldási
stratégiák;

egyén és csoport,
oda tartozni és
idegennek lenni;

iskola: szabályok,
folyamatok és
normák;

többség és
kisebbség
együttélése:
integráció,
rasszizmus,
időszerű viták és
események;

a többiekkel
közösen valamit
csinálni vagy
átélni;
barátság;
veszekedés;

barátság;
veszekedés

amit már egyedül
tudok csinálni
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ki vagyok: miből
vagyok, hová
tartozom;

példaképek,
bálványok: a
sportból a
tudományból, a
kultúrából, a
történelemből;

nemi szerepek:
fiúk-lányok;

kapcsolat a másik
neművel
(kultúrspecifikus
elvárások is);

gyermekjog

emberi jogok
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Témák

Óvoda

Alsó tagozat

Középtagozat

Felső tagozat I

Család

családom és
rokonságom

családom és
rokonságom;
szabályok és
normák a
családban

munka- és
feladatmegosztás
a családban;

a családtagok
szerepei:
változása az
időben, kulturális
különbségek;
saját szerepem
értelmezése;

Játék és
szabadidő

játék: egymással
különböző
helyeken,
különböző
játékszerekkel;

családom
története:
nemzedékek és
családfa;

a család funkciója
és formái a
történelem és a
kultúra
függvényeként;

különféle családi
alakzatok

saját értékek;
erkölcs

játék: egymással
különböző
helyeken,
különböző
játékszerekkel;
játékok; modern
és hagyományos
játékok és
játékszerek;

felfrissülés és
pihenés;

felfrissülés és
pihenés;

szabadidő, hobby

szabadidő
kialakítása; sport;
ifjúsági csoport;

szabadidő
kialakítása;
ifjúsági találkozó;
ifjúsági kultúra
(zene, nyelv);
azonos hátterű
csoportok;
egyesületek;

a digitális és más
médiával bánás

a digitális és más
médiával bánás;

szerszámok és
munkaeszközök

hirdetés
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Témák

Óvoda

Alsó tagozat

Középtagozat

Felső tagozat I

Lakás, kerület
és város

az otthon
környéke és az
óvoda;

lakásunk: ház és
környéke;

házak lakások
(rétegspecifikus
szempontok
szerint is);

lakás és építési
stílusok:
történelmi
fejlődés;

utam az iskolába;

utam az iskolába;

kerület/falu;
üzletek

városok és
városiasodás
(mint
világjelenség)

közlekedés és
közlekedési
eszközök

közlekedési
eszközök

születésnap és
más fontos
ünnepek;

születésnap és
más fontos
ünnepek,
különféle
ünnepek;

különféle
ünneplés; vallási
hagyományok;

házon kívüli
szórakozási
kultúra és
társasági
összejövetelek;

ruhák

különféle ruhák
különféle
alkalmakra

öltözködési divat
változása az idők
folyamán;
munkaruha, ruha
és
szerep/vagyoni
helyzet, márkás
árucikk

divat és rítus
történelmi
változása

testem:
testrészeim, testi
sérthetetlensége
m magam által és
mások által;

az emberi test; az
öt érzékszerv;

tisztaság;

tisztaság;

egészség és
betegség;
egészséges
életvitel;

sport; káros
szenvedélyek;

egészséges
táplálkozás és
ivás, étkezési
szokások

honnan kapjuk az
élelmiszereket,
zöldségfélék és
gyümölcsök
évszakok szerint

élelmiszerek;
különféle étkezési
kultúrák a kultúra,
a történelem és a
környezet
függvényeként

Ünnepek,
szokások és
divat

Egészség és
étkezés

orvos;
egészséges
táplálkozás és
ivás
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Témák

Óvoda

Alsó tagozat

Középtagozat

Földrajz

földrajzi
elnevezések a
gyermekek
tapasztalata
szerint (lakóhely,
származási
ország, Svájc,
szomszédos
ország, stb.)

a térbeli
tájékozódás
fogalma;

a térbeli
tagozódás
fogalma;

származási
országom:
földrajzának
áttekintése,
éghajlata

származási
országom: fontos
folyói, tavai,
hegyei és városai

állatok;

háziállatok;
állatok és
növények; erdő;

állatfajok és
növényvilág;

gyümölcsök és
zöldségfélék;

gyümölcsök és
zöldségfélék; a
négy alapelem;

tápláléklánc;

évszakok és
változások a
természetben;

évszakok;

időjárás és az
időjárás
előrejelzése;

az idő fogalmai
(év, hónap, hét,
nap, óra, este,
dél, tegnap, ma,
holnap, stb.);

hány óra van;

Természet és
technika

környezetvédele
m,
környezetszenny
e-zési
katasztrófák

Felső tagozat I

származási
országom:
tájegységeinek
földrajzi
sajátosságai

környezettan, a
környezet
veszélyeztetése
és
környezetvédele
m (tkp.
újrefelhasz-nálás
és szemétfeldolgozás);
időszerű
tudományos viták
(állatkísérletek,
génkutatás, stb.);

háztartási gépek

kerékpár

digitális játékok
és
kommunikációs
eszközök
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Témák

Óvoda

Alsó tagozat

Középtagozat

Felső tagozat I

Irodalom és
művészet

dalok; versek;
mesék;
képeskönyvek;

dalok; versek;
mesék;
képeskönyvek;

történetek;
mondák,
állatmesék;
költemények;
interkulturális
könyvtár;

példák a
klasszikus és
modern
irodalomból;

színek;

filmek

filmek

filmek;

alkotni valamit és
azt másokkal
megbeszélni

Múlt és
történelem

„amikor kicsi
voltam”;

képzőművészet,
zene és más
művészeti ágak;
művészek,
művésznők
„amikor kicsi
voltam”;

a családom
története;
migráció;

életrajzom (pl. a
tanulással vagy a
nyelvismerettel
kapcsolatosan);

személyes
élmények a
származási
országból:
utazás,
szabadság

a származási
ország
történelme:
fontos
események,
létrejöttének
mítosza

a származási
ország jelenlegi
szociális és
politikai fejlődése;

régen és most –
különbségek;
személyes
élmények a
származási
országból:
utazás,
szabadság

vallástörténet;
politikai képzés
(tkp. választás és
szavazás)
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Témák

Óvoda

Alsó tagozat

Középtagozat

Felső tagozat I

A munka világa
és a szakképzés

a személyes
ismerősök
foglalkozása
(anya, apa,
óvónő); üzleti
eladó, orvos

iskolai és
közérdekű
foglalkozások
(vendéglátás,
rendőrség,
kórház, eladás,
stb.)

álomfoglalkozás;
példaértékű
személyiségek
különféle
foglalkozási
ágakból;

pályaválasztás és
továbblépés a
munka világába
vagy felsőbb
iskolába
Svájcban és a
származási
országban:
foglalkozások és
előfeltételek
különbségei ezen
országok között;

a szakképzés és
a munka
jelentősége

foglalkozás és
identitás; a saját
nyelvi és
interkulturális
kompetencia;
nemi specifikus
kérdések;
gazdaság:
különféle
ágazatok,
történelmi
feljődés,
munkanélküliség,
szakszervezetek
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8 Szószedet
A következő magyarázatok leírják, miként értendők az alábbi fogalmak szövegünkben.

Anyanyelv
Anyanyelv alatt az első tanult nyelvet, az első nyelvet értjük. A fogalom pontatlan, mert abból
indul ki, hogy az anya szerepe döntő az első nyelv megtanulásánál. A kerettanterv ezért csak
az első nyelv kifejezést használja.

Anyanyelvi kultúra és nyelv (AKNY)
Ld. 1. oldal.

Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS)
A nyelv elsajátításával kapcsolatosan érdemes két alapvető készséget megkülönbözetni:
A minennapi és a személyes érintkezés közben használt nyelvi készség szaknyelvi
meghatározása: BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills). Az iskolai tanuláshoz
nélkülözhetetlen kognitív-akadémiai nyelvi készség elnevezése: CALP (Cognitive Academic
Language Proficiency). A BICS – írott szövegnél is – a szóbeliségre támaszkodik: a mondatok
ritkán illeszkednek egymáshoz, inkább egymásra rakódnak. Ennek szókészlete a
mindennapok szókincséből származik. A kognitív-akadémiai nyelv viszont igényes képességet
követel: térben és időben távoli dolgokat kell szemléltetni, ismerni kell a nyelvtani és az írásbeli
szabályokat. Azon kívül bonyolultabb mondatokat, elbeszélési szerkezeteket és különféle
szövegeket kell megérteni. Végezetül bővített szókincs és az elvont tartalom megfejtésének
közvetítési készsége szükséges az igényes szakszövegek felfogásához.

Cognitive Academic Language Proficiency (CALP)
Ld. Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS).

Családi nyelv
Az a nyelv, amelyet általában a családon belül beszélnek. (Adott esetben több nyelv is lehet.)

Életvilág(ok)
Életvilág alatt a kerettanterv azon dolgok, események és tényállások összességét érti,
amelyekkel az emberek a jelenlétükben érintkeznek. A jelen világnak az életvilág csupáncsak
része – egyéni élethelyzettől függő. Ezek szerint egy német orvos életvilágának más
vonatkozásai vannak, mint egy afrikai főldműves asszonynak, más egy horvát felső rétegből
származó leánynak, mint egy alsó rétegből származó svájci fiúnak. A kerettanterv nem
különbözteti meg erősen a kultúrát és az életvilágot, de jobban hangsúlyozza a második
fogalomnál az egyén kapcsolaltát a jelenlétével, valamint a saját cselekedeteivel és
beszédével.
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Első nyelv
Ez az első szocializálódási nyelv, vagyis az első elsajátított nyelv, amelyet a családban
előszeretettel beszélnek. Népszerű elnevezése „anyanyelv“. A jó nyelvi fejlődés előfeltétele az
első nyelv elismerése és támogatása még akkor is, ha a második nyelv (esetünkben a német)
túlsúlyban lenne. Sok gyermek elsőként nem egy, hanem egyidejűleg vagy időben kissé
eltolódva két vagy több nyelvet tanul meg – akkor, ha a szülők más-más nyelven beszélnek a
gyermekükkel. Ilyen esetben a gyermeknek több első nyelve is van; ezt elsődleges
kétnyelvűségnek nevezzük.

Idegen nyelv
Az idegen nyelv az a nyelv, amelyiket az első nyelv elsajátítása után tanul valaki – és azon az
országon kívül, ahol ezt a nyelvet beszélik. Ez a nyelv nem azonos a környezeti nyelvvel – a
második nyelv ellentétetként, amelyet annak országában tanul meg valaki. Az idegen nyelvet
általában iskolában tanítják; a német-svájci általános iskolákban elsősorban a franciát és az
angolt.

Idegen nyelvű
Idegen nyelvű az a gyermek, aki az első nyelvet igen, de a környezeti nyelvet nem vagy alig
ismeri, esetünkben ez a nyelv a svájci német vagy az irodalmi német. Az idegennyelvűség
nem szilárd. Idegennyelvű gyermekek részben rövid idő alatt elvesztítik ezt a tulajdonságot
azáltal, hogy kétnyelvűek lesznek.

Identitás, kettős kultúrájú identitás
Identitás alatt a kerettanterv az önálló személyiség saját magára vonatkozó meghatározását
érti. Ehhez tartozik még az önmaga helyzetének, az állandóságnak és a sajátosságnak
szubjektív érzékelése. Az identitás dinamikus folyamat része, tehát változhat. Az identitást a
más személyekkel való szociális interakció jelentősen formálja, mégpedig a nyelv által. A
kettős kultúrájú identitás alatt azt az alanyi érzést értjük, amely egyidőben két (vagy több)
különböző kollektívához – népcsoporthoz, nyelvcsoporthoz, stb. – tartozik.

Integráció
Integráció alatt azt a folyamatot értjük, amelyben a különböző szociális, kulturális és nyelvi
hátterű személyek és csoportok egyenlő jogú szociális és politikai résztvevői egy
társadalomnak és az ő különleges nyelvi, kulturális hátterükkel tiszteletet vívnak ki.

Interferencia
Interferenciáról akkor beszélünk, ha az első nyelv eleme vagy struktúrája másik nyelvbe
átkerül, de ott nyelvtanilag vagy szemantikailag helytelen (például a német „bekommen“ és az
angol „become“).
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Interkulturális fordítás és közvetítés
Ez a kifejezés a migráció összefüggésében a különböző életvilágok és életformák közti
közvetítést jelenti. Az interkulturális közvetítő személy érzékeli a különböző népcsoportok és
egyének érdekeit, találkozásokat szervez és fogékonnyá tesz a résztvevők ügyei iránt.
Felelős (mint tolmács), hogy a beszélők megértsék egymást. Hozzájárulhat, hogy valaki jobban
megértse a másik fél félelmeit és fenntartásait. Segíti az idegen nyelvű szülőket, hogy
megismerjék a svájci iskolai rendszert. Foglalkozásának és életrajzának következtében sok
AKNY-pedagógus továbbképzi magát, hogy interkulturális közvetítőként tevékenykedhessen.
Elismert tanfolyamok és egyéb továbbképzési ajánlatok állnak rendelkezésre ehhez.

Interkulturális kompetencia, interkulturális tanulás
Az interkuturális kompetencia az a képesség, ha valaki más kultúrkörben élő emberekkel
szemben sikeresen tud érvelni. Interkulturális tanulással kifejleszthető, némelyek már fiatal
korukban elsajátíják. Különböző életvilágok tapasztalatai – ahogy ez a migrációs hátterű
gyermekeknél fennáll – ezt a folyamatot előnyösen befolyásolhatják.

Irodalmi nyelv
Ld. Szabványnyelv.

Kétnyelvűség
Ld. első nyelv és kétnyelvűség.

Kétnyelvűség, kétnyelvű
A legszélesebb értelemben kétnyelvű (vagy bilingvális) valaki, aki aktívan vagy passzívan két
nyelvet ismer. A jelen kerettanterv szűkebb meghatározást alkalmaz: itt csak olyan
gyermekekre érvényes a kétnyelvű meghatározás, akik a németül és egy vagy több nem
német származási nyelven beszélnek. (A kétnyelvűséget ez a tanterv másként határozza meg,
mint a többnyelvűséget. Lásd ahhoz fentebb a megfelelő címszót.)

Környezeti nyelv
A környezeti nyelv köznyelv, amelyet a környezet többsége beszél, itt a svájci német tájszólás.

Kultúra
Jelen kerettanterv a kultúrát egy társadalom vagy népcsoport sajátos szellemi, anyagi értelmi
és érzelmi szempontjai összességének tekinti. Ebbe nemcsak a művészet és az irodalom
tartozik, hanem életformák, emberi alapjogok, értékrendek, hagyományok és vallási irányzatok.
Egyéneket nem lehet a kultúrájukra vagy a népcsoportjukra lefokozni. Nem szükséges tehát
meghatározott ismertetőjellel, tulajdonsággal vagy magatartással rendelkezniök, csak azért,
mert egy bizonyos kultúrához tartoznak. Továbbá egyik társadalom vagy népcsoport kultúrája
sem egynemű, sem nyugvó, sem lezárt. A kulturális jelenség sokkal inkább állandó új
értelmezést idéz elő, különböző kuturális jelenségek keverednek.
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Második nyelv elsajátítása
A nyelvi didaktika megkülönbözteti a második és az idegen nyelv elsajátítását. Ha egy gyermek
ott tanulja a második nyelvét, ahol ezt a nyelvet a környezeti nyelvként beszélik, akkor második
nyelvről van szó. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nem német az első nyelve, a németet
Svájcban NMMNY tanulják meg. Ezt a fajta nyelvoktatást saját szakdidaktikával kezelik, amely
nem fedi a német mint első nyelv és a német mint idegen nyelv didaktikáját. Az általános iskola
idegen nyelv oktatásával összehasonlítva a német mint idegen nyelv oktatása lényegesen
magasabb nyelvi szint elérésére törekszik.

Második nyelv, német mint második nyelv (NMMNY)
A második nyelv az, amelyiket másodikként tanul meg valaki. Migrációs hátterű gyermekeknél
általában az a nyelv, amelyik biztosítja a helyi nyelvi közösségben a részvételt – esetünkben
ez a német nyelv. Ehhez kapcsolódik a „német mint második nyelv“ szakkifejezés, rövidítése
NMMNY. Nyilván nem minden ilyen gyermek második nyelve a német. Például valaki a
harmadik generációs bevándorló gyermekek közé tartozik, akkor gyakran a németet első
nyelvként tanulja meg és a származási nyelv a második nyelve vagy a második első nyelve
lesz (elsődleges kétnyelvűség).

Migrációs háttér, migrációs hátterű
A „migrációs hátterű“ kifejezést különböző kategóriájú emberek összesítésére használjuk.
Svájc viszonylatában – a jelenlegi nemzetiségtől függetlenül! – minden személy, aki 1) maga
vándorolt Svájcba vagy aki 2) Svájcban született és legalább az egyik szülője bevándorolt vagy
honosított. Sok ilyen személynek nincs migrációs tapasztalata és születésétől fogva Svájcban
él vagy svájci állampolgár. A „migrációs hátterű gyermekek“ kifejezés ezáltal magában foglal
olyan gyermekeket, akik nem bevándorlók, nem külföldi nemzetiségűek, mégis a migráció által
befolyásoltak. Ez a tág értelmezés magával vonja a kockázatot, hogy az érintett személyeknek
a migráció, mint rájuk vonatkoztatott magyarázat, nem jelent semmit.

Migrációs hátterű gyeremekek
Ld. Migrációs háttér.

Szabványnyelv, irodalmi nyelv
A szabványnyelv valamely nyelvi közösség meghatározott beszédformája, vagyis írott nyelv,
hivatalos nyelv, irodalmi nyelv. A szabványnyelv ugyanazt jelenti, mint az irodalmi nyelv, amely
kifejezés napjainkban kevéssé használatos. A szabványnyelv erős szabványosításnak
rendeltetik alá, amelyet a média, leginkább az oktatási rendszer közvetít és ellenőriz. A
szabványnyelv elsajátítása az iskolai nyelvdidaktika fő célja.

Szaknyelv
A szaknyelv a szabványnyelv változata, amelyre rányomja bélyegét egy bizonyos szakterületre
jellemző szókincs.
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Származási kultúra
Egy gyermek származási kultúrája megfelel a származási országának kultúrájával vagy annak
a népcsoportnak a kultúrájával, amelyikhez tartozik. Azoknak a gyermekeknek, akik Svájcban
nőttek fel, ez a fogalom a szülők vagy azon szülő kultúrájára értendő, aki a származási ország
vagy népcsoport tagja. A származási kultúra a történelemre irányítja a figyelmet: onnét
származom vagy a családom onnét származik. A gyermekek jelenlegi helyzetét hangsúlyozva
ehelyett a kerettanterv gyakran az életvilág kifejezést használja.

Származási nyelv
Egy gyermek származási nyelve az a nyelv, amelyik a származási országában a környezeti
nyelv vagy a irodalmi nyelv. Ha valamelyik gyermek a második vagy a harmadik bevándorló
generációhoz tartozik, a származási nyelve nem feltétlen azonos az első nyelvével. Ezért a
kerettanterv az AKNY-oktatás tanítási nyelvét nem első nyelvként, hanem származási
nyelvként határozza meg.

Származási ország, származási állam
A gyermek származási országa az az ország, amelyben ő vagy a szülei (vagy az egyik szülő)
és további rokonai éltek eredetileg.

Tájszólás
A tájszólás hely vagy terület által határolt nyelv vagy valamely nyelv területi változata. A
tájszólások ritkán jelennek meg írott alakban. A szabványnyelvtől nagyban különbözhetnek. A
tájszólás a környezeti nyelv megfelelője lehet.

Tanítási nyelv
Ebben a kerettantervben valamely ország vagy valamely társadalom szabványnyelvét értjük,
amelyet meghatározott AKNY-oktatás keretében tanítanak. Ehhez használjuk itt még a
származási nyelv kifejezést is.

Többnyelvűség, többnyelvű
A többnyelvűség az a jelenség, ha valaki három vagy több nyelven ért. A fogalom egyes
személyre valamint közössége is vonatkozhat. Svájcban ezzel gyakran azt a jelenséget írják
körül, hogy az országban négy államnyelvet beszélnek. Ebben a kerettantervben akkor
beszélünk többnyelvű egyénről, ha valakinek az aktív vagy passzív nyevtudása három vagy
több nyelvet ölel fel – függetlenül az egyéni kapcsolatától, amely ezekkel a nyelvekkel
összeköti (első nyelv, második nyelv, származási nyelv, idegen nyelv). Ilyen értelemben
többnyelvű az a gyermek, akinek első nyelve a német, azon kívül két idegen nyelven beszél.
Ha a beszélt nyelvek közül az egyik nem német származási nyelv, akkor a kerettanterv ebben
az esetben kétnyelvű gyermekről beszél.
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9 Függelék: keretfeltételek
Jelen függelék nem része a Művelődésügyi Tanács 2011. február 28-i határozatának. A
Tanács mindenekelőtt az AKNY-oktatás interkantonális és jogi alapjait ismerteti. Ehhez
kapcsolódva a Zürichi Általános Iskolai Hivatal leírja a gyakorlatot (eljárás, szervezet,
együttműködés), amely a kantonban a jogi feltételek mentén alakult ki.

9.1 Interkantonális alapok
A Kantonok Oktatásügyi Igazgatóinak Konferenciája (KOIK) ismételten az AKNY-oktatás
mellett nyilatkozott. A KOIK 1991. október 24-i „Ajánlások az idegen nyelvű gyermekek
iskoláztatásához“ című kiadványában megerősíti a migrációs hátterű gyermekek alapvető
jogát, hogy a „szülőföld nyelvét és kultúráját ápolhassák“. Tételesen javasolja a KOIK az
illetékes kantonális, ill. helyi felelősöknek, hogy:
• támogassák alkalmas formában az AKNY-oktatást és integrálják a lehetőséghez és
terjedelemhez mérten legkevesebb heti két tanítási órában az oktatási időbe,
• költségmentesen biztosítsák a szükséges iskolai felszerelést,
• támogassák a svájci iskola és az AKNY-oktatás pedagógusainak együttműködését,
• igazolják az AKNY-oktatás
bizonyítványban is,

látogatását

és

adott

esetben

az

osztályzatot

az

iskolai

• tájékozassák a migrációs hátterű szülőket a tanulási lehetőségekről,
• vegyék figyelembe a tanulók osztályzásánál, valamint az előmeneteli és kiválasztási döntéseknél
a származási nyelvből az AKNY-oktatás által elsajátított felkészültséget.
A KOIK a 2004-es nyelvoktatás nemzeti stratégiájában támogatja a migrációs hátterű gyermekek
5
származási nyelv oktatását az AKNY-oktatás keretében. Ugyanazt a célt követi a kötelező iskolák
harmonizálásáról készült kantonok közötti megállapodás, mert a szerződött kantonok kötelezik
6
magukat, hogy a felekezetileg és politikailag semleges AKNY-oktatást szervezetileg támogatják.

5

Nyelvoktatás a kötelező iskolában: KOIK stratégiája és munkaterve az összsvájci koordinációhoz / Sprachenunterricht in
der obligatorischen Schule: Strategie der EDK und Arbeitsplan für die gesamt-schweizerische Koordination, 2004.
március 25. (lásd 1.1; 2.1; 2.2; 3.8.2).

6

Kantonok közötti megállapodás a kötelező iskolák összehangolásáról / Interkantonale Vereinbarung über die
Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS), 2007. június 14. (lásd ott a 4.4-es cikkelyt).
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9.2 Jogi alapok Zürich kantonban
Zürich kantonban az AKNY-oktatást az Általános Iskolai Törvény és a Általános Iskolai
Rendelet szabályozza:

A 2005. február 7-i Általános Iskolai Törvény
15. §.
1

Az igazgatóság elismerheti az iskolán kívüli fenntartók által ajánlott anyanyelvi kultúra- és
nyelvtanfolyamokat.

2

A Rendelet szabályozza az elismeréshez és a továbbiakhoz szükséges előfeltételeket.

A 2006. június 28-i Általános Iskolai Rendelet
13. §.
1

Az anyanyelvi kultúra- és nyelvoktatás által az idegen nyelvű tanulók bővítik ismereteiket az első
nyelvükről és a származási országukról.

2

Az oktatás fenntartója a származási ország követsége vagy konzulátusa. A Művelődésügyi
Igazgatóság elismerheti más fenntartók oktatását is.

3

Az oktatás elismerésének feltétele, hogy a Művelődésügyi Tanács által kibocsátott
kerettantervnek megfeleljen, politikailag és felekezetileg semleges legyen és nem lehet
nyereségorientált. Az oktatás legfeljebb heti négy, az óvodásoknál és az 1. osztályosoknál
legfeljebb heti két óra lehet.

4

A tanerőknek oktatási képesség és megfelelő német nyelvtudás birtokában kell lenniök, valamint
a kötelező továbbképzéseket látogatni kell.

14. §.
1

Az oktatás lehetőleg az iskolai oktatás idején kívülre essék.

2

A községek:
a.

amennyiben lehetséges, megfelelő helyiségeket bocsátanak rendelkezésre,

b.

mentesítik a tanulókat legfeljebb heti két tanítási óráról, ha az oktatás az iskolai oktatás
idejével egybeesnék,

c.

jelentik a Művelődésügyi
visszásságokat.

d,

Az oktatás osztályzatát a bizonyítványba beírják.

e.

A Művelődésügyi Igazgatóság szabályozza a jelentkezési eljárást. Az oktatás szervezése és
megvalósítása egyébként a fenntartó feladata, különösen az anyagiak ellátása, valamint a
tanerők kiválasztása, alkalmazása, felügyelete.

Igazgatóságnak
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9.3 Az oktatás szervezése és megvalósítása Zürich kantonban
A fenntartók elismerése
A Művelődésügyi Igazgatóság által elismert AKNY-fenntartók jogosultak az általános
iskolákban tartani az oktatást az Általános Iskolai Rendelet szerint. Az Általános Iskolai Hivatal
által szabályozott eljárás szerint történik az elismerés. Tekintettel arra, hogy a fennartót
elismerjék, szavatolnia kell,
• hogy a tanterve és az oktatása a jelen kerettantervnek megfelel,
• hogy politikailag és felekezetileg semleges,
• hogy képzett és megfelelő német nyelvtudású tanerőket alkalmaz,
• hogy nem nyereségorientált,
• hogy a helyi iskolákkal és a Művelődésügyi Igazgatósággal együttműködik.

Tájékoztatás és jelentkezés
Úgy az egyes fennartók, mint a helyi iskolák és az Általános Iskolai Hivatal tájékoztatják az
érintett gyermekeket, ill. a szüleiket a fennálló oktatási lehetőségről.
Az oktatás óvodás korban vagy későbbi időpontban kezdhető – az illető nyelv kínálata szerint.
A jelentkezést a mindenkori osztály pedagógusa intézi. Januárban kiosztja a szülőknek a
jelentkezési ívet. A jelentkezési ívet az iskola vezetése által az oktatás fenntartójához juttatja el.
A szülők közvetlenül is felvehetik a kapcsolatot az AKNY-koordinátorral.
Az oktatás fenntartója jó időben és közvetlenül tájékoztatja a szülőket az oktatásról (időpont,
hely, tanerő) ill. ha az esetleg mégsem jönne létre. Az oktatás a tanévvel egyidőben kezdődik.
A jelentkezés az oktatás rendszeres látogatására kötelez. A szülők általi kijelentkezésig, ill. a
kötelező iskolaidő végéig tart.

Oktatási idő és tantermek
Az AKNY-oktatást az óvodai tagozat és az általános iskola 1. osztályos tanulói legfeljebb heti
két tanítási órában látogathatják, a felsőbb osztályokban legfeljebb heti négy tanórában. Ha
mód van rá, az AKNY-oktatás az előírás szerinti órarend keretében történik 8-12 h, 13.30-17
h). Az előírás szerinti tanórákból legfeljebb két tanórát vehet igénybe. Ebben az esetben az
érintett gyermekek a megfelelő oktatás alól felmentést kapnak.
A fenntartók legkésőbb március végéig tudatják a helyi illetékesekkel a kívánt oktatás idejét a
következő tanévre vonatkozóan. A fenntartók és a helyi illetékesek megállapodnak a tanítási
időpontokban.
Az AKNY-oktatás lehetőleg a gyermekek lakhelyéhez közeli nyilvános általános iskolai
tantermekben történjék. Ehhez az iskolai közösségek a lehetőség szerint ellenszolgáltatás
nélkül megfelelő tantermet biztosítanak. Az AKNY-tanerők gondoskodnak a házirend
betartásáról.
A fenntartók tájékoztatják az oktatás végleges megszervezéséről a helyi illetékeseket és az
Általános Iskolai Hivatalt (az osztályokra, időpontokra, tantermekre, tanerőkre vonatkozóan).
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Az Általános Iskolai Hivatal ezekből az adatokból tájékozódik az AKNY-oktatásra vonatkozóan
és támogatja annak koordinációját.

Tanszerek és oktatási eszközök
Tanszerekről a fenntartó gondoskodik.
Az iskolai közösségeknek ajánlott, hogy az AKNY-tanerők számára technikai oktatási
eszközöket (fénymásoló, vetítőgép, számítógép és egyebek) valamint oktatási eszközöket
(kréta, füzetek, papír és hasonlók) ingyenesen rendelkezésre bocsássanak.

Bizonyítvány és osztályzat bejegyzése
Lásd 4.2. fejezet.

Az AKNY-tanerők
A tanerők kiválasztása és alkalmazása a fenntartó feladata.
A fenntartók gondoskodnak arról, hogy az új tanerőknek, akik a kantonban tanítani fognak
• pedagógiai minősítésük megfelelő (tanítói, tanári diploma vagy egyenértékű képzés vagy
megfelelő tapasztalat és továbbképzés),
• megfelelő szóbeli német nyelvtudásuk van (az érintettek bizonyítvánnyal igazolják, hogy az
Európai Összehasonlítási Keret B1-es szintjét elérik, vagy megfelelő vizsgájuk van, amelyet a
Művelődésügyi Igazgatóság intéz),
• a Művelődésügyi Igazgatóság (Általános Iskolai Hivatal) által rendezett tájékoztatási rendezvényt
látogatják,
• a Művelődésügyi Igazgatóság megbízásából a Pedagógiai Főiskola által rendezett zürichi
iskolarendszert ismertető bevezető tanfolyamot látogatják.

Ha valamelyik tanerő a fenti előfeltételeket nem teljesíti, a Művelődésügyi Igazgatóság a
fenntartót megfelelő intézkedésre kéri. A Művelődésügyi Igazgatóság indokolt esetben
megvonhatja az illető tanerőtől a zürichi általános iskolákra érvényes AKNY-oktatási
engedélyét.
A tanerő előnyére válik, ha a helybeli iskolai viszonyokat megismeri. Ezért ajánlatos, hogy a
fenntartók ne cseréljék a tanerőket néhány évenként. (Elvetendő a „rotációs elv“.)

Finanszírozás
Az AKNY-oktatás finanszírozása a fenntartó feladata. Néhány iskolai közösség anyagi
támogatást juttat vagy maga alkalmaz AKNY-tanerőt. Több fenntartónál a szülők is
hozzájárulnak az anyagiakhoz.

Felügyelet
Az AKNY-oktatás a pedagógia és a személyzet tekintetében a fenntartó felügyelete alá
tartozik. Azokban a pontokban, amelyeket az Általános Iskolai Rendelet előír, az
iskolagondnokság alá tartozik.
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A fenntartó feladata, hogy ellenőrizze az iskolalátogatást, valamint, hogy intézkedjék az
oktatásról a késlekedőkkel szemben. A fenntartó az iskolagondnokság kívánságára
engedélyezi a jelenlétí ív ellenőrzését. Betekintési joguk van azoknak az általános iskolai
tanerőknek is, akik a gyermekeket AKNY-oktatás miatt mentesítik.
Ha az esetleges visszásságot nem lehet közvetlenül a résztvevő tanerővel megoldani, akkor
az illető iskolagondnokság és a fenntartó közti megbeszélés következik. Ha a súlyos
visszásság figyelmeztetés ellenére sem oldódik meg, akkor az iskolagondnokság kérvényére a
Művelődésügyi Igazgatóság megvonhatja a fenntartó jogosultságát, hogy az általános iskolai
rendszer keretében a kifogásolt oktatást folytassák.

Együttműködés az AKNY-tanerők és a helyi iskolák között
Ajánlott, hogy az általános iskolai- és az AKNY-tanerők kölcsönösen keressék a kapcsolatot
egymással. Célszerű, ha valamelyik iskola vezetősége (vagy az AKNY-felelős) az AKNYtanerőket iskolakonferenciára meghívja, hogy a mindkét felet érdeklő témaköröket
megbeszéljék. A tanerőket esetenként – például évente egyszer – érdemes cseretalálkozóra
hívni. Egymás megismerése, ismeret-, tapasztalatcsere vagy közös célok megbeszélése
végett.
Az AKNY-oktatás az általános iskola keretében adott lehetőség. Célszerű, hogy az AKNYtanerők az iskolában az iskolafejlesztő tevékenységben részt vegyenek. Különösen azoknak
az iskoláknak éri meg az intézményesített együttműködés, amelyekben magas a kétnyelvű
gyermekek aránya. Közösen támogathatnak egyes gyermekeket, létrehozhatnak többnyelvű és
interkulturális tanulási folyamatot vagy együtt tájékozathatják a szülőket és tanácsot adhatnak
nekik. A megfelelően képzett AKNY-tanerők sikeresen működnek közre az interkulturális
fordításnál és közvetítésnél, többek között szociokulturális hátterű összeütközéseknél.
Ésszerű, ha AKNY-tanerőket bevonnak azoknak a tanulóknak a minősítésébe, akiket ők is
tanítanak: az osztályzásokkal, az iskolai helyzet megbeszélésével, pályaválasztással
kapcsolatosan. A zürichi általános iskola ajánlja a QUIMS-munkaterv szerinti (Qualität in
multikulturellen Schulen) / MMI (Minőség a multikulturális iskolákban), az AKNY-oktatást,
amely azt a nyelvi készség fejlesztésének részeként fogja fel és a helyi iskolai munkatervbe
beépíti.

Az iskola és a szülők közti együttműködés támogatása
Az iskola és a szülői ház közti együttműködés alapvetően befolyásolja a gyermekek és a
fiatalok tanulását és az iskolában elért sikerét. A tanulmányok sikerességét elősegíti, ha a
tanerők és a szülők rendszeres összeköttetésben vannak egymással, ha az iskolai
eseményekről tájékoztatják őket és megbeszélik velük, miként támogassák gyermekeiket a
tanulásban.
Az AKNY-tanerők támogathatják az általános iskola tanerőit a szülőkkel való
együttműködésben. Közreműködhetnek például rendezvényeknél vagy fordítóként személyes
megbeszéléseknél. Amellett interkulturális közvetítőként is tevéknykedhetnek, amelyhez két
nyelv és az iskolarendszer jó ismerete szükségeltetik. Ilyenfajta szolgálatatást teljesítenek a
tanerők az iskolai hatóságokkal kötött megegyezés szerint – lehetséges időkeretben, hivatási
kötelességük keretében vagy megállapodott díjazás szerint.
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Együttműködés az iskolagondnokságokkal
A helyi iskolai hatóságok hozzájárulnak, hogy AKNY-okatást az általános iskolán belül jó
körülményk között lehessen tartani. Ajánlott, hogy szükség esetén a község vagy az iskola
bízzon meg egy személyt az összehangolás hatáskörével, aki összeállítja az órarendet,
idejekorán megbeszéli a tanterem szükségletet és az együttműködést támogatja.

Együttműködés és egyeztetés kantonális szinten
A Művelődésügyi Igazgatóság mellett az Általános Iskolai Hivatal illetékes, hogy egyeztesse az
AKNY-oktatást és támogassa az adminisztráció végzésében. Az oktatást nyújtó részéről
mindegyik fenntartó kijelöl egy személyt, aki felelős a kantonális szintű egyeztetésért és
együttműködik a Általános Iskolai Hivatallal.
Két vezető testület gondoskodik a fontos ismeretek cseréjéről, az ötletekkel kapcsolatos és a
szervezési kérdéseket tisztázza, valamint megbeszéli a pedagógiai szempontokat. Ezek az
AKNY-oktatás koordinációs és az AKNY-oktatás pedagógiai bizottságai. Mindegyik testületben
jelen vannak a fenntartók, valamint a helyi iskolahatóságok és az általános iskolák tanerői. Az
AKNY-tanerők továbbképzését szervező zürichi Pedagógiai Főiskolának is részvételi joga van
ezekben a bizottságokban.
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