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Három évfolyamon nem kapnak időben segédanyagot, de még így is jobb a helyzet, mint tavaly

Lekésik a tanévkezdést a tankönyvek

Idén sem kezdődik probléma-
mentesen a tanév a magyar tan-
nyelvű oktatásban: több mint tíz 

tankönyvből nem érkeznek meg a 
magyar fordítások a Hargita me-
gyei általános iskolákba. „Azok kö-
zül, amelyek új fordításúak, szin-
te mindegyik késni fog. Négy-öt 
tantárgy kivételével egy sem érke-
zik meg időben” – közölte megke-
resésünkre a Hargita megyei tan-
felügyelőség tankönyvekért fele-
lős tanfelügyelője. Hozzátette, há-
rom évfolyam, vagyis a negyedikes, 
ötödikes és hatodikos tanulók tan-
könyveiről van szó. Sipos István el-
mondta, úgy látják, néhány hetes 
késéssel kell számolni. „Ha ilyen 
ütemben haladunk, akkor szerin-
tem október közepéig minden tan-
könyv eljut az iskolákba. Persze ez 
függ attól is, hogy a kiadó miként 
tudja nyomtatni, szállítani stb.” – 
vélekedett. A hiányzó tankönyvek-
kel kapcsolatban elmondta, éppen 
hétfőn adták le az utolsó nagy ren-
delések egyikét, vagyis azok bizto-
san nem jutnak el az iskolákba tan-
évkezdésig.

 Késéssel, de elkészülnek

Csúszás tehát van, de úgy tűnik, 
idén minden tárgyból kapnak ma-
gyarra fordított tankönyvet a diá-
kok, ami már önmagában is nagy 
eredménynek tekinthető a múlt évi 
helyzethez képest. Akkor ugyanis 
több évfolyamon is magyar tanköny-

vek nélkül kezdték a tanévet az ál-
talános iskolások, és úgy is fejezték 
be. A szaktanfelügyelő bízik abban, 
hogy rövidesen megoldódik az évek 
óta tartó probléma: „Összességében 
sokkal optimistább vagyok, mint ta-
valy. Most bízom benne, hogy a ma-
gyar diákok számára is jelentősen 
javul a tankönyvellátás.” Másfél hó-
napja még jóval borúlátóbbak voltak 
az oktatásban dolgozók, ugyanis jú-
liusban az alkotmánybíróság alkot-
mányellenesnek minősítette azt a 
törvényt, melynek értelmében álla-
mosították a tankönyvkiadást. Úgy 
tűnt, emiatt – éppen tanévkezdés 
előtt – leáll a nyomtatás az állami 
tankönyvkiadónál. Az addig meg-
kötött szerződéseket azonban nem 
érintette a döntés, ezért folytatód-
hatott a munka, ennek köszönhető, 
hogy a kiadványokat időben vagy né-
hány hetes késéssel le tudják szállí-
tani a tanintézetekbe – tudtuk meg 
Sipos Istvántól.

Kínos hibák az új tankönyvekben

Az új tankönyvek némelyike azon-
ban számtalan hibát tartalmaz. 
A hatodikosok román nyelvű törté-
nelemkönyvében számos történel-
mi személyiség neve helytelenül 
jelenik meg a biológia-tankönyv-
ben pedig az emberi test anató-
miáját ábrázoló képen a szívet és 
a májat is rosszul helyezték el az 
alkotók. A legtöbb bakit azonban 
a hatodikos, román nyelvű föld-
rajztankönyv szerzői követték el: 
városok, sőt tengerek neveit ke-
verték össze a térképeken, emel-
lett számos földrajzi megneve-
zés is helytelenül szerepel a ki-
adványban.

Az államosított tankönyvkiadá-
sért felelős Országos Didaktikai 
és Pedagógiai Kiadó gondozásá-
ban megjelent, hatodikosoknak 
szánt biológia-tankönyvben szá-
mos tárgyi és helyesírási hiba fi-

gyelhető meg. Az oktatási minisz-
térium közölte, hogy az összesen 
140 ezer példányban kinyomta-
tott biológia-tankönyvek digitális 
változatában mielőbb kijavítják az 
észlelt hibákat, a diákoknak pe-
dig szétküldenek egy nyomtatott 
hibajegyzéket.

Jó hír, hogy a kiadványok ma-
gyar nyelvű fordításaiban már 
kijavították a hibák egy részét. 
Ez főként a történelemkönyvben 
helytelenül leírt nevekre vonat-
kozik, vannak azonban olyan hi-
bák, amelyeket nem javíthattak ki 
a fordítás során, ugyanis szelle-
mi tulajdont képez az eredeti szö-
veg – tudtuk meg Sipos Istvántól. 
Ugyanakkor az oktatási miniszté-
riumtól azt az utasítást kapták, ne 
osszák ki a hatodikos diákoknak 
a földrajztankönyveket – vélhető-
en azokat is újra fogják nyomtatni.

 
Széchely IStván

Továbbra sem veszi figyelembe Va-
lentin Popa oktatási miniszter az el-
lenérveket a nagy felháborodást kel-
tő kormányrendelettel kapcsolatban, 
amely előírja, hogy az elemi osztá-
lyokban is szaktanárok oktassák a 
gyerekeket román nyelv és irodalom-
ból. A tárcavezetővel folytatott keddi 
megbeszélésen az RMDSZ azt kér-
te a tanügyminisztertől, hogy von-
ja vissza az oktatási törvény módo-
sítására vonatkozó rendeletet, Popa 
azonban ezt elutasította. Szabó Ödön 
parlamenti képviselő, az RMDSZ ok-
tatásért felelős szakpolitikusa teg-
nap a Transindex hírportálnak el-
mondta, a továbbiakban törvényter-
vezetet dolgoznak ki, amellyel mó-
dosítanák vagy törölnék az oktatá-
si törvény erre vonatkozó cikkelyét, 
ugyanakkor további lépésként a par-
lamenti oktatási bizottság meghall-
gatására kérették be a tanügyminisz-
tert, erre a következő két hétben ke-
rül sor. Szabó Ödön úgy véli, a kor-
mányrendelet végrehajtásával sem 

az iskolaigazgatóknak, sem pedig a 
tanfelügyelőségeknek nem kell siet-
niük, az RMDSZ által készített gyors 
összegzés szerint ugyanis a teljes 
kisebbségi oktatási hálózatban kö-
zel ezer tanárt kellene alkalmazni, 
jelenleg pedig nem áll rendelkezés-
re ekkora számú tanerő, amelyet az 
elemi oktatásba is be lehetne vonni.

Ezzel szemben a tanfelügyelősé-
gek már elkezdtek intézkedni az ügy-
ben: a kalotaszentkirályi Ady End-
re Általános Iskola leköszönt igazga-
tója, Lakatos András tegnap lapunk-
nak elmondta, az intézmény megkap-
ta a felszólítást a tanfelügyelőségtől, 
hogy nevesítsék a romántanárokat, 
akik az elemi osztályokban fognak 
oktatni. A tanügyi törvényt módosító 
rendeletet hevesen ellenzi nemcsak 
az RMDSZ, de a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ), a 
Magyar Polgári Párt (MPP) is, ezen-
kívül civil szervezetek, a pedagógus-
társadalom képviselői is felháboro-
dásuknak adtak hangot a drasztikus, 

elhamarkodott lépés miatt. A Króni-
ka tegnap megkereste az ügyben a 
bukaresti oktatási minisztérium ki-
sebbségügyi államtitkárságát, itt 
azonban nem kívántak nyilatkozni, 
állást foglalni az elemiben bevezetett 
románnyelv-oktatás kapcsán. Ko-
vács Irén államtitkár tanácsosa, Fo-
dor József megkeresésünkre közöl-
te, „az államtitkár asszony elfoglalt, 
nem ér rá ezzel foglalkozni, számára 
most a tankönyvek biztosítása jelent 
prioritást”. A tanácsos az oktatási mi-
nisztérium kommunikációs központ-
jához irányított kérdéseinkkel.

Egyébként romántanárok sem he-
lyeslik a rendeletet. Ezzel kapcsolat-
ban Liana Bărbos, a kolozsvári Bá-
thory István Elméleti Líceum tanára 
a Szabadság napilapnak úgy nyilat-
kozott, az iskolák vezetőségére kel-
lett volna bízni a döntést, hogy gya-
korlatba ültetik-e ezt a határozatot, 
vagy sem. „Kolozsváron felesleges-
nek tartom a változtatást, mert ta-
pasztalatom szerint itt jól képzett, 

románul jól beszélő tanítók oktatják 
a román nyelvet, akik a kisgyerekek-
kel anyanyelvükön tudnak beszél-
ni. Főleg az előkészítő, első és máso-
dik osztályban fontos, hogy a gyer-
mekeknek olyan pedagógus tanítsa 
a román nyelvet, aki jól ért a gyer-
mek anyanyelvén. Másik fontos té-
nyező, hogy a romántanárok peda-
gógiai képzése középiskolás és líce-
umi tanulók oktatását tartja szem 
előtt” – mondta a pedagógus. Úgy fo-
galmazott, jobb ötletnek tartja, ha in-
kább a tanítókat képeznék ez irány-
ban, semmint a tanárokat. „Az elemi 
tagozaton kifejezetten jó, ha a gyer-
mek anyanyelvét és a román nyelvet 
ugyanaz a pedagógus oktatja. A taní-
tók és a pedagógusok sokszor közö-
sen tartanak foglalkozásokat, szak-
köröket, tanácsadásban és tapasz-
talatcserében részesítik egymást, és 
ez a jó gyakorlat általánossá válhat” – 
összegzett a romántanár.

Bíró Blanka, kISS JudIt 
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Több hetet késik a negye-

dikes, ötödikes és hatodi-

kos diákok magyarra for-

dított tankönyveinek több-

sége, ugyanis a kiadványo-

kat csak tanévkezdés után 

tudja kinyomtatni az állami 

tankönyvkiadó. A helyzet 

azonban még így is sokkal 

jobb a tavalyinál.

Románoktatás: nem tágít a miniszter, nem nyilatkozik az államtitkárság

Az illetékesek abban bíznak, hogy a magyar diákok számára is jelentősen javul a tankönyvellátás
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