Kedves szülők!
Az Oktatási Minisztérium a 2018/19-es tanévben egy új törvény alapján bevezette az
úgynevezett „Német felzárkóztató osztály“-okat.
1. Mi az új ebben?
Ha a gyerekek otthon nem németül, hanem egy másik nyelven beszélnek, akkor mielőtt
iskolába kerülnek, tesztelik őket. Ezzel a bizonyos MIKA – D teszttel a német nyelvi
ismereteket mérik fel.
Ha a gyerekek nem felelnek meg a teszten, nem kezdhetik el az első osztályt, hanem az
úgynevezett „Német felzárkóztató osztály”-ba kerülnek.
2. Mi az a „Német felzárkóztató osztály”?
A gyerekekek egy olyan osztályba kerülnek, ahol azokkal a gyerekekkel tanulnak együtt
németet egy tanártól, akiknek nem sikerült a teszt.
3. Mi az a MIKA – D teszt?
A teszt, ami kb. 30 percíg tart, a német tudást méri fel. A gyerekekek egy idegen személlyel
ülnek egy teremben és egy papíroroszlánnal kell beszélgessenek. A teszt mindenek előtt azt
vizsgálja, hogy a gyerekekek a szavakat a mondatban a megfelelő sorrendbe teszik-e.
4. Mi történik aztán a gyerekekkel?
A gyerekek minden félévben tesztelve lesznek hogy megállapítsák, mehetnek-e a rendes
osztályba.
5. Mi történik, ha a gyerekek nyelvismerete a tesztelésnél ismét nem felel meg?
Csak akkor léphetnek az iskola első osztályába, ha sikerült a teszt, vagy eltelt két év. Csak
akkor léphetnek a következő osztályba, ha a MIKA – D teszt eredménye elégséges. Könnyen
megtörténhet tehát, hogy egy gyerek már hét, nyolc, sőt kilenc éves és még mindig
hatévesekkel jár egy osztályba. Így nekik nem négy, hanem öt vagy hat év kell a az
alsótagozat elvégzéséhez.
6. Miért éri kritika a „Német felzárkóztató osztály”-t?
A MIKA – D teszt, amivel a gyerekek tesztelve lesznek, nem felel meg nemzetközi minőségi
elvárásoknak. A gyerekeknek a „Német felzárkóztató osztályok”-ban csak a tanár áll mint
nyelvi példa rendelkezésükre. A gyerekek így évet / éveket veszítenek. A gyerek már ídősebb,
mégis hat évesekkel kell egy osztályba járjon. Ez a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt
stresszes.

7. Milyen gyakori ez?
A „Statistik Austria” jelentése alapján a 2018/19 -es és a 2019/20-as tanévben a gyerekek 68
%-t érinti, hogy egy tanév elteltével nem sikerül a normál osztályba kerülni.
Bécsben ez az arány még nagyobb, 69,4%. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok gyerek több mint
egy tanévet tölt el „Német felzárkóztató osztály”-ban, így esetleg két tanévet is elveszítve.
8. Mi lenne a megoldás?
A „Német felzárkóztató osztály” bevezetése előtt a gyerekek anyanyelvüktől függetlenül
vegyesen kerültek egy osztályba. Ezekhez a gyerekekhez kiegészítő tanerő állt rendelkezésre.
Ezek a gyerekek iskolától függően vagy a normál tanítási órán belül lettek kiegészítő tanerő
segítségével felzárkózatatva, vagy a normál tanítási órák után német felzárkóztató
oktatásban részesültek. Ennek nagy előnye volt, hogy a gyerekek egymás között és
egymással beszélgettek és közben észrevétlenül megtörtént a nyelvi fejlődés. A
tapasztalatgyüjtés már megtörtént, sok iskola dolgozik együtt tudósokkal. Ezek a
tapasztalatok segíthetnek abban, hogy a gyerekek ismét közösen tanulhassanak és ne
különböző kategóriákba legyenek sorolva.
Kérjük íjátok alá a kérvényt, hogy a „Német felzárkóztató osztály”-ok megszünjenek és a
gyerekek ismét együtt legyenek tanítva. Meg kell akadályozni, hogy a gyerekek
szükségtelenül tanév/ek/et veszítsenek!

