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Román az elemiben: nem tágít a miniszter
Elutasítja a szakma és a politikum, hogy romántanárok oktassák a magyar kisdiákokat

K I S S J U DI T,

RO S TÁ S S Z A B OL C S

T ovábbra sem veszi fi gyelembe 
Valentin Popa tanügyminisz-
ter az ellenérveket azzal a 

nagy felháborodást keltő kormány-
rendelettel kapcsolatban, amely 
előírja, hogy az elemi osztályokban 
is román szaktanárok oktassák a 
gyerekeket román nyelv és iroda-
lomból. A tárcavezetővel folytatott 
keddi megbeszélésen az RMDSZ 
azt kérte, vonja vissza az oktatási 
törvény módosítására vonatkozó 
rendeletet, a miniszter azonban ezt 
elutasította. Szabó Ödön parlamen-
ti képviselő, az RMDSZ oktatásért 
felelős szakpolitikusa a Transindex 
hírportálnak elmondta, a további-
akban törvénytervezetet dolgoznak 
ki, amellyel módosítanák vagy töröl-
nék az oktatási törvény erre vonat-
kozó cikkelyét, ugyanakkor további 
lépésként a parlamenti oktatási bi-
zottság meghallgatására kérették be 
a tanügyminisztert. Szabó úgy véli, 
a kormányrendelet végrehajtásával 
sem az iskolaigazgatóknak, sem pe-
dig a tanfelügyelőségeknek nem kell 
sietniük, az RMDSZ által készített 
gyors összegzés szerint ugyanis a 
teljes kisebbségi oktatási hálózatban 
közel ezer tanárt kellene alkalmazni, 
jelenleg pedig nem áll rendelkezésre 
ekkora számú tanerő, amelyet az ele-
mi oktatásba is be lehetne vonni.

Csakhogy a tanfelügyelőségek 
már elkezdtek intézkedni az ügy-
ben: a kalotaszentkirályi Ady End-
re-iskola leköszönt igazgatója, La-
katos András tegnap elmondta, az 
intézmény megkapta a felszólítást 
a tanfelügyelőségtől, hogy neve-
sítsék a romántanárokat, akik az 
elemi osztályokban fognak oktatni. 
Lapunk megkereste az ügyben az 
oktatási tárca kisebbségügyi ál-
lamtitkárságát, ahol azonban nem 
kívántak nyilatkozni, állást foglal-
ni az elemiben bevezetett romány-
nyelv- oktatás kapcsán. Kovács Irén 
államtitkár tanácsosa, Fodor József 
megkeresésünkre közölte, „az ál-
lamtitkár asszony elfoglalt, nem ér 

rá ezzel foglalkozni, számára most 
a tankönyvek biztosítása jelent pri-
oritást”.

Visszavont jogok

Eközben a romániai magyar peda-
gógustársadalom, továbbá a politi-
kum teljes mértékben elhatárolódik 
az – elsőként a Krónikában nyilvá-
nosságra hozott – intézkedéstől, 
amely szerint a magyar nyelven zajló 
elemi oktatásban a tanítók helyett 
románszakos tanárok tartanák a 
román órákat. A Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) 
elfogadhatatlannak tartja az oktatá-
si törvényt az érintettekkel való elő-
zetes egyeztetés, konzultáció nélkül 
módosító, 3000 magyar tanítót és 52 
ezer gyermeket érintő kormányren-
deletet. A szakmai szervezet felhívja 
a fi gyelmet, hogy a tanítóképzőt, il-
letve egyetemet végzett magyar ta-
nítók jogosultságot nyertek a román 
nyelv és irodalom elemi iskolai okta-
tására, megtanulták ennek sajátos, 
elemi iskolai módszertanát, gyerme-
kirodalmat tanultak. Akinek tanítói 
oklevele van, az alsó tagozatos tanár 
– tehát felsőfokú végzettséggel ren-
delkezik. Továbbá a véglegesítő, cím-
zetes vizsga és a 2-es fokozati vizsga 
során a román irodalom, nyelvtan, 
módszertan pontszáma egyenlő a 
magyar irodalom, nyelvtan, mód-
szertan pontszámával, tehát ugyan-
az a fajsúlya. Az RMPSZ szerint a 
rendelet nemcsak visszavonja azt a 

jogot, hogy továbbra is taníthassa-
nak egy olyan tárgyat, ami szerepel 
a diplomájukon, hanem kétségbe 
vonja 3000 tanító eddigi munkáját, 
és a nyolcadikos és tizenkettedikes 
vizsgák sikertelenségét egyes me-
gyékben a tanítók munkájának elég-
telenségével magyarázza.

Romántanároknak nincs 
gyakorlatuk elemiben

A román szakos tanárok a hazai 
egyetemek fi lológia szakjainak peda-
gógiai moduljaiban a román nyelv és 
irodalom oktatásának anyanyelvi be-
szélők és gimnáziumi, illetve közép-
iskolai diákok számára kidolgozott 
módszertanát tanulják, a régi tanterv 
értelmében ötödik osztálytól ekként 
is tanítják, s hacsak nem végeztek 
egy idegen nyelv szakot is, akkor az 
idegen nyelvek tanításának módszer-
tanával nincsenek tisztában, ugyan-
akkor nincs gyakorlatuk az elemi 
iskolai korosztály oktatásában sem. 
„A romántanárokat nem arra képez-
ték, hogy a kisgyermekeket beszélni, 
olvasni meg írni tanítsák meg” – szö-
gezi le az RMPSZ, emlékeztetve: 2012-
től a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem románnyelv-tanszéke 
számos továbbképzőt szervezett a 
román mint nem anyanyelv tanításá-
nak, ezt a képzéssorozatot pedig több 
száz magyar tanító elvégezte. Aggá-
lyosnak tartja a pedagó gusszövetség 
azt is, hogy miközben az elmúlt évek-
ben tanítókat vontak be a tantervek 
elkészítésébe, tanítók írták az elemi 
tagozatos román tankönyveket, a 
kormány mostani gesztusa a tan-
könyvíró tanítók kompetenciáját is 
megkérdőjelezi. Felteszik a kérdést: 
nem taníthat a szakember abból a 
tankönyvből, amit ő maga írt?

Az RMPSZ a fenti érvek mentén 
mélyen elítéli a meggondolatlannak, 
szakszerűtlennek és jogszerűtlennek 
minősített rendeletet, illetve azt a 
módot, ahogy stratégiai jelentőségű 
kérdésekben konzultáció és előzetes 
tervezés nélkül hoznak tízezreket 
érintő döntést. „Visszautasítjuk azt, 
hogy 3000 tanító, ki tudja, hány 
tanár és 52 000 elemi tagozatos kis-
gyermek újra kísérleti alannyá válik 
egy bársonyszékben meghozott dön-
tés eredményeként. Kérjük, ne űz-
zenek csúfot a tanítói hivatásból és 
saját állami felsőfokú intézményeik 

diplomáiból, lássák be, hogy tévedés 
történt, és vonják vissza ezt a rende-
letet a lehető legrövidebb időn belül” 
– követeli a szakmai szervezet. Nem 
ért egyet a sürgősségi kormányren-
delettel az RMDSZ parlamenti cso-
portja sem.

„Szakszerűtlen
és diszkriminatív”

A szövetség aggályosnak tekinti a 
rendelet végrehajtását, hiszen egy 
előkészítő osztályos magyar gyer-
mektől nem lehet elvárni, hogy ki-
zárólag románul kommunikáljon. 

„Egyértelmű véleményünk, hogy az 
elemi oktatásban nem taníthatják a 
román nyelvet olyan pedagógusok, 
akik nem ismerik a magyar nyelvet, 
és nem sajátították el az alsó tago-
zaton alkalmazandó oktatási mód-
szertant” – jelentette be az RMDSZ, 
hozzátéve: amennyiben a rendeletet 
nem vonják vissza, a parlamenti vi-
tán kéri az erre vonatkozó cikkely 
törlését. Szakszerűtlennek, kivite-
lezhetetlennek és diszkriminatívnak 
tartja a rendelkezést a Magyar Pol-
gári Párt (MPP) is, amelynek elnöke, 
Biró Zsolt parlamenti képviselő, az 
oktatási szakbizottság tagja a szak-
mai szervezetekkel, a szakma kép-
viselőivel, illetve szülőkkel folytatott 
konzultációt követően a cikkely visz-
szavonására szólítja a kormányt és a 
tanügyminisztert. Biró szerint az ed-
digi eredmények azt igazolják, hogy 
a magyar diákok jobb eredményeket 
érnek el a román nyelv elsajátítása 
terén a hatályos rendszernek köszön-
hetően, amelynek során a kisebb-
ségi oktatásban tanuló diákoknak 
elemi osztályban az állam hivatalos 
nyelvét külön tanmenet szerint a 
gyerekek anyanyelvét ismerő tanítók 
oktatják, olyan szakképzett (döntő 
többségében felsőfokú végzettség-
gel rendelkező) pedagógusok, akik 
a román nyelv oktatásának módszer-
tanából nemcsak államvizsgáztak, 
de szaktudásukról a véglegesítő és 
a fokozati vizsgák alkalmával is ta-
núbizonyságot tettek. A politikus 
szerint folytatni kell a román nyelv 
külön tanmenet szerinti oktatásának 
felső osztályokba való kiterjesztését, 
nem pedig olyan tanárok kezébe ad-
ni a 6–7 éves gyerekek képzését, akik 
nem rendelkeznek megfelelő képesí-
téssel, akik számára a 0–4. osztályos 
módszertan teljesen idegen.

• Elfogadhatatlan-
nak tartja a pedagó-
gusszövetség azt a 
kormányrendeletet, 
amely szerint a ki-
sebbségek nyelvén ok-
tató elemi iskolákban 
is szakképzett román 
nyelv és irodalom 
tanároknak kell taníta-
niuk a román nyelvet. 
Az oktatási miniszter 
azonban hajthatatlan.

Szakértők szerint a romántanárok 

nem fogják megtanítani az állam 

nyelvén a magyar kisdiákokat

▴  F OT Ó : B A R A B Á S Á KOS

Kovács Irén államtitkár 

tanácsosa, Fodor József 

megkeresésünkre közölte, 

„az államtitkár asszony 

elfoglalt, nem ér rá ezzel 

foglalkozni, számára most 

a tankönyvek biztosítása 

jelent prioritást”.

  




