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A belső gyerek megismeré-
se, az öngondoskodás és 
önmaguk elfogadása volt 

a három fő tematika a Joyful 
Teaching nevű továbbképzésen, 
amelyen három belgiumi oktatá-
si szakértő dolgozott együtt erdé-
lyi pedagógusokkal és iskolai ta-
nácsadókkal. A Hai cu noi în Horă 
Egyesület által a romániai bel-
ga nagykövetség égisze alatt, il-
letve a romániai oktatási minisz-
térium és ennek keretében mű-
ködő Neveléstudományi Intézet 
(ISE) támogatásával megszer-
vezett képzésen az Educatieve 
Academie, belgiumi oktatá-
si akadémia szakértői, Katrien 
Cassiers, Kris Jonckheere és 
Suzanne Kempeneers foglalkoz-
tak a résztvevőkkel az ivói Honor 
villában. 

„Amikor Romániába költöztem 
dolgozni, a gyerekeimet is ma-
gammal hoztam, és beírattam  az 
iskolába. Már az első nap tapasz-
taltam az itteni és a belga oktatá-
si rendszer közötti különbsége-
ket” – magyarázta Charlotte Van 
den Abeele, a Hai cu noi în Horă 
Egyesület alapítója kérdésünk-
re, hogy honnan eredt a képzés 
ötlete. Elmondása szerint az-
óta folyamatosan azon gondolko-
zott, miként segíthetne a románi-
ai oktatási rendszeren, végül ta-
valy született meg az elképzelés. 
„Belga szakértőket hozunk ide, 
akik angol nyelvű műhelyeiken 

személyre szabott fejlesztéseket 
nyújtanak a romániai iskolák pe-
dagógusainak” – magyarázta. Az 
idei 21 résztvevőt, közöttük egy 
Hargita megyei pedagógust, úgy 
választották ki, hogy a program 
után minél nagyobb esélyük le-
gyen a tanultakat tovább terjesz-
teni, átadni kollégáiknak.

Belga szemmel a román rendszer 

A szervező egyesület tiszteletbe-
li elnöke Ilse Baekelandt-Luyten, 
a romániai belga nagykövet fe-
lesége elmondta, három gyere-
ke az utazásai során több isko-
lában tanult, így esélye volt lát-
ni, hol tudják holisztikus módon 
oktatni őket, és hol összpontosí-
tanak inkább a tudásra. „Láttam 
a gyerekeimen, hogy miként rea-
gáltak a különböző iskolai rend-
szerekben, ezért kezdtem el fog-
lalkozni az oktatással és kezd-
tem el támogatni az egyesület 
tevékenységét is” – tette hozzá. 
Charlotte Van den Abeele sze-
rint a legnagyobb különbség a ro-
mániai és belga oktatási rend-
szer között az, hogy itt túlságo-
san nagy hangsúlyt fektetnek a 
versengésre. „A gyerekeket túl 
korán szembesítik a versengés-
sel az iskolában, de azon kívül is 
nagy nyomást helyeznek rájuk. 
Folyamatosan azt hallják, hogy 
jobban kell teljesíteniük. Régebb 
így volt Belgiumban is, de mára 

már változott, hiszen köztudottá 
vált: e megközelítésnek sok nega-
tív utóhatása is lehet a fiatalokra” 
– magyarázta. Szerinte Belgium-
ban is van helye a fejlődésnek, hi-
szen még aktívan működik a Bel-
ga Oktatási Akadémia. Ám az ot-
tani tanárok tudják: az eredmé-
nyek nem lesznek olyan jók, ha 
csupán elméletet tanítanak, mint 
abban az esetben, ha minden-
re kiterjedő, pozitív és gyakorla-
ti hozzáállással oktatnák a gye-
rekeket. „Azért kell a holiszti-
kus hozzáállás, mert nem csak 
agyból állunk, lelkünk és szel-
lemünk is van, ezeket is kell fej-
leszteni. Csak a résztvevő taná-
rok vallomásaiból ismerjük a ro-
mániai rendszert, de tapasztala-
taink szerint a pedagógusok sok-
kal jobban szeretnének szívből 
tanítani. Viszont nincsenek hoz-
zászokva a felszabadultsághoz, 
hiszen szabályok közé vannak 
zárva” – vélte Katrien Cassiers, 
a Belga Oktatási Akadémia szak-
értője. Szerinte jó hatással van a 
pedagógusokra, amikor újból fel-
fedezik a tanítás örömét.

Örömteli oktatás

„Élvezet és öröm tanárnak, ta-
nítónak lenni – ezt próbáljuk át-
adni. Ha pedagógusként öröm-
teli vagy és ezt a tanítás alatt is 
hangsúlyozod, akkor a tanítás él-
vezet lesz, a gyerekek pedig bol-

dogak lesznek az osztályterem-
ben, és szívesen szívják maguk-
ba a leckéket” – szögezte le a cél-
jukat Charlotte Van den Abeele. 
A szakértők nem elméleti kép-
zést tartottak, hanem inkább az 
önfejlesztésre fektették a hang-
súlyt, azért, hogy belülről fedez-
zék fel az oktatás örömét, és jobb 
kapcsolatot alakítsanak ki a di-
ákokkal.

„A boldog tanárok megváltoz-
tatják a világot” – árulta el a mot-
tóját Suzanne Kempeneers, a Bel-
ga Oktatási Akadémia szakértő-
je. Szerinte fontos örömmel ok-
tatni, hiszen ilyenkor a gyerekek 
könnyebben fogadják el, ha vala-
mi nem sikerül, de egyben sok-
kal kreatívabbak és felszabadul-
tabbak is lesznek. „Ha szigorú-
ság helyett inkább nyugodt lég-
kör van az osztályteremben, a 
diákok is nyitottabbakká válnak, 
szívesebben tanulnak. A gyere-
kek számára ösztönös a tanu-
lás és felfedezés öröme” – tette 
hozzá Katrien Cassiers. Suzanne 
Kempeneers szerint ezt az ér-

zést az töri meg bennük, ha nyo-
mást éreznek, és kényszerré vá-
lik számukra a tanulás. Ugyan-
akkor abban is próbáltak se-
gíteni a pedagógusoknak, mi-
ként gondozzák önmagukat, hi-
szen munkájuk miatt folyamatos 
stresszben vannak, és gyakran a 
kiégés szélén állnak. A szakér-
tők szerint a műhelyeken – ahol 
inkább az számított, hogy a ta-
nárok megtapasztalják a tanítás 
örömét – sokkal hamarabb nyíl-
tak meg, mint a belga pedagó-
gusok. Kris Jonckheere szerint 
érezhető volt a tanárokban a mo-
tiváltság. „Bennük van az öröm-
teli tanár magva, mi csak segí-
tettünk azt meglocsolni, és re-
méljük, hogy visszatérve az is-
kolákba gyümölcsözni fog a lel-
kesedésük és áthatják kollégái-
kat” – fogalmazott Jonckheere. 
„Mindannyian érezzük, szükség 
van erre a képzésre, ezért lesz 
harmadik kiadása is” – mondta 
Charlotte Van den Abeele.
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Belga módszer: lélekből fakadó tanítás
Nyugatról érkezett szakértők segítenek hazai pedagógusoknak

Rendhagyó képzésen vehetett részt kéttucatnyi pedagógus és iskolai 

pszichológus Ivóban, ahol a Belga Oktatási Akadémia három szakértője 

tartott önképző műhelyeket. Ezúttal nem a kredithajsza, hanem az önfej-

lesztés és a boldog tanítás kialakítása volt a cél.

A belgiumi előadók az oktatást új szemszögből közelítették meg

Provokált a miccset kérő vlogger
Egyértelmű provokációnak bizo-
nyult az a kisfilm, amelynek ké-
szítője azt próbálja bemutatni, 
hogy románsága miatt nem szol-
gálták ki az udvarhelyi Kaufland 
büféjében. A fogyasztóvédelem 
bírságot rótt ki, az áruházlánc 
cáfolta a vádakat.

Valóságos médiabotrányt ger-
jesztett az a telefonnal készí-
tett, interneten közzétett kis-
film, amely  egy magyarul 
nem tudó román vásárló állí-
tólagos hátrányos megkülön-
böztetését próbálja bemutat-
ni a Kaufland nemzetközi áru-
házlánc székelyudvarhelyi bolt-
jának a büféjében. Az egyértel-
műen össze-vissza vágott felvé-
telt egy Miliţianul álnevű vlogger 
tette közzé Străin în ţara mea 
(Idegen a saját hazámban) cím-
mel, épp a román nyelv nap-
ján. A felvételen a férfi elmond-
ja, azzal a szándékkal megy a 
székelyudvarhelyi áruház bü-
féjébe, hogy ellenőrizze: igaz-e, 
hogy ott nem szolgálják ki azo-
kat, akik románul szólítják meg 
az eladót, majd az eladótól kér 
egy adag miccset. A pult mögötti 
fiatal nő láthatóan zavarban van 
a román kérés hallatán, de elve-
szi a pénzt, eltávolodik a pult-
tól, matat, valamit mond magá-
ban, ami a filmen nem hallható. 
Motyogását a férfi káromkodás-
nak tekinti, majd hangosan fele-
lősségre vonja az eladót emiatt. 

A nő a pultnál álló többi vevőnek 
magyarul azt mondja, hogy el-
adóként úgyis őt fogják leterem-
teni a történetért. A szóváltásba 
a többi vevő, többek között az el-
adó jelen lévő édesapja is beavat-
kozik, aki elmondja, a lánya nem 
tud románul. Hozzáteszi, Szé-
kelyföldön tanuljanak meg a ro-
mánok is magyarul. A kiszolgá-
ló végül visszaadja a pénzt, a fér-
fi hangosan sérelmezi, hogy ro-
mánsága miatt nem szolgálják 
ki, a jelenlévők pedig indulatosan 
azt mondják neki, menjen visz-
sza oda, ahonnan jött. A kisfilmet 
több román televízió is bemutat-
ta, és több román lap is közzé-
tette internetes oldalán. Az Or-
szágos Diszkriminációellenes 
Tanács (CNCD) hivatalból eljá-
rást indított a székelyudvarhelyi 
eset miatt. 

Zárva volt a grillező

A Kaufland áruházlánc közle-
ményben kért elnézést a tör-
téntek miatt. Közölte: minősé-
gi szolgáltatást kívánnak nyúj-
tani valamennyi kliensüknek 
megkülönböztetés nélkül. Azt is 
hozzátette: mindent megtesznek 
azért, hogy korrekt módon kom-
munikáljanak minden vásárló-
jukkal, és éppen a hasonló ese-
tek elkerülése végett alkalma-
zottaik időszakosan képzése-
ken vesznek részt. 

Az áruházlánc a honlapján 
publikált közleményben ismer-
tette a belső vizsgálata előzetes 
eredményeit. Térfigyelő kamerá-
inak a felvételei alapján az áru-
ház megállapította, a közzétett 
felvétel a vásárló harmadik vá-
sárlási próbálkozásának az ese-
ményeit rögzíti. Először fél órával 
a nyitás előtt próbált vásárolni, 
amikor az elárusító tájékoztatta 
arról, hogy csak nyitás után tud-
ja kiszolgálni. A közzétett filmen 
látható vásárlási próbálkozás al-
kalmával az elárusító elvette a 
pénzt, de miután megállapította, 
hogy a kasszagép még nem mű-
ködik, visszaadta a bankjegyet. 
Az áruházlánc közölte: mindent 
megtesz, akár román nyelvtan-
folyamokat is szervez alkalma-
zottainak, hogy a jövőben ne for-
dulhasson elő hasonló eset. Azt 
is megjegyezte azonban, hogy a 
filmen bemutatott alkalmazottal 
kapcsolatos döntéseit bizalma-
san kezeli, mert tiszteli alkalma-
zottai magánélethez való jogát.

Egyértelmű médiamanipuláció

A történteket a provokáció és a 
médiamanipuláció tipikus ese-
teként mutatta be portálján Hans 
Hedrich civil aktivista, a Neuer 
Weg Egyesület alelnöke. Bejegy-
zéséből kiderül, a kisfilm készí-
tője a Facebookon írt privát üze-
netében elismerte, hogy való-

ban csupán a felvétel vágott ver-
zióját tette közzé, és végtére is 
csak azt sérelmezi, hogy az el-
adó nem tudott románul. „Mind-
ez azonban már nem változtat a 
videó mérgező és gyűlöletre fel-
bujtó hatásán” – írja a blogger, 
megjegyezve, hogy egy nyilván-
valóan szándékos provokáció-
nak szánt felvétel közösségi tér-
ben való terjesztése bűncselek-
mény (hiszen gyűlöletre szít).

Bírságol és nem mond igazat
a fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi felügyelő-
ség tízezer lejes büntetést rótt 
ki a székelyudvarhelyi áru-
házra, miután egy fogyasztó-
védelmi felügyelő a helyszínen 
ugyancsak románul fordult a 
kiszolgálóhoz, ám őt is eluta-
sították. „Mivel nem egy sajná-
latos hibáról, hanem egy be-
vett gyakorlatról van szó, tíz-
ezer lejes bírságot szabtunk 
ki” – idézi a Newsbv.ro hírpor-
tál a brassói regionális fogyasz-
tóvédelem főfelügyelőjét, Sorin 
Susanut. A fogyasztóvédelmi 
felügyelőség Hargita megyei il-
letékese, Laurenţiu Moldovan 
az Agerpres hírügynökségnek 
elmondta, az ellenőrzés során 
kiderült: az áruház egyik al-
kalmazottja egyáltalán nem be-
szél románul, egy másik pe-
dig alig tudja kifejezni magát, 

ezért „a felhasználókkal szem-
beni nem megfelelő viselkedés” 
miatt bírságoltak. Azt is hoz-
zátette: a videofelvételen lát-
szó elárusítót az eset másnap-
ján nem találták a munkahe-
lyén. Sorin Susanu továbbá arra 
is emlékeztetett, hogy 2015-ben 
már megbüntették ötezer lejre 
a Kaufland székelyudvarhelyi 
áruházát magyar hirdetései és 
szórólapjai miatt, amelyek sze-
rinte diszkriminatívak voltak a 
román vásárlókra nézve. 

A Kaufland vezetősége ezt kö-
vetően újabb közleményt adott 
ki, amelyben cáfolta a fogyasz-
tóvédelmi hatóság vezetőinek ál-
lításait. Az áruházlánc közölte: 
az ellenőrzés során a fogyasztó-
védők az áruház büféjében áru-
sított termékek szavatosságát, a 
tárolási feltételeket és a menü-
ket vizsgálták, a kiállított jegy-
zőkönyvben pedig egyértelmű-
vé tették, a bírságot az interneten 
közzétett kisfilm alapján, és nem 
az ellenőrzésen tapasztaltak mi-
att rótták ki. A Kaufland arra is 
rámutatott: a Susanu által emlí-
tett 2015-ös bírság sem létezik. 

Az ügy kapcsán az RMDSZ 
udvarhelyszéki szervezete a 
Mikó Imre Jogvédő Szolgálathoz 
fordult kérve, hogy fogalmazzák 
meg a történtekkel kapcsolatos 
feljelentést provokáció miatt. 
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