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Hasznosítható új tantárgyak
Nem csak rossz döntések születtek az utóbbi időben a közoktatásban

B ár nagyon sok kritika éri a 
romániai közoktatási rend-
szert, az utóbbi időben hasz-

nos újításokat is bevezettek – ál-
lítják a lapunk által megkérdezett 
oktatásban dolgozók. A két évvel ez-
előtt érvénybe lépett, 5-8. osztályo-
soknak szóló kerettanterv részeként 
heti egy órában társadalomtudomá-
nyi szemléletmódú tantárgyakat is 
oktatnak az általános iskolákban. 
Mivel ezeket lépcsőzetesen vezetik 
be, jelenleg csak az ötödik és hato-
dik osztályosok tanulják, következő 
tanévtől a hetedikesek, majd két év 
múlva a nyolcadikosok is fogják. 
Ötödikben a kritikus gondolkozást 
és gyermekjogvédelmet, hatodik-
ban pedig az interkulturális neve-
lést oktatják.

Pozitív visszajelzések

„Rendkívül hasznosnak, nem 
utolsósorban pedig érdekesnek tar-
tom ezeket a tanórákat” – fogalma-

zott érdeklődésünkre Sipos István 
társadalomtudományokért felelős 
tanfelügyelő. Rámutatott, mind a 
pedagóguskollégái, mind a tanulók 
részéről pozitív visszajelzéseket ka-
pott eddig. Ezeket a tantárgyakat 
ugyanis nem a megszokott szemlé-
letmód szerint tanulják az iskolá-
sok, sokkalta inkább az egymással 
való kommunikáción, a csoport-
munkán, az interaktív foglalkozáso-

kon van a hangsúly. Lényegében a 
modern közoktatási rendszerekben 
elfogadott normákra építhetnek a 
tanárok – emelte ki a tanfelügyelő.

De miről is tanulnak?

A kritikus gondolkozás és gyer-
mekjogvédelem tantárgy azt segíti 
elő, hogy a gyerekek megfelelően 
tudják megindokolni a saját né-

zeteiket, álláspontjaikat, illetve 
legyenek tisztában jogaikkal. Az 
interkulturális nevelés részeként 
pedig a világban tapasztalható 
kulturális sokszínűséggel talál-
kozhatnak az iskolások, olyan 
témák mentén, mint a különböző 
társadalmi csoportok által elfoga-
dott értékek és elvek, mások elfo-
gadása és tisztelete vagy épp az 
előítéleteken való túllépés – tud-

tuk meg. Sípos István hangsúlyoz-
ta, ez mindenképp új szemlélet-
mód a hazai közoktatásban, az itt 
tanultaknak helye és haszna van 
az iskolában.

Pedagógusi vélemények

„Nagyon hasznos tantárgyak” 
– fogalmazott lényegre törően a 
témával kapcsolatos kérdésünkre 
Kovács Edit történelem szakos pe-
dagógus, aki oktatja is a szóban 
forgó tananyagot. Elmondta, a ta-
nultak által fejlődik az iskolások 
személyisége, empátiája mások 
iránt, továbbá olyan, nem meg-
szokott társadalmi témákat járnak 
körbe, amelyekre más kötött szer-
kezetű tantárgyak esetében nincs 
lehetőség. Az órák nagy része be-
szélgetéssel telik el, véleményeket 
nyilvánítanak és fogalmaznak meg 
a tanulók, mindenkinek lehetősége 
van megszólalni. „Nem a hagyomá-
nyos oktatási formákra hajaznak az 
új tantárgyak” – összegzett. Hason-
lóképpen látja ezt Lukács István pe-
dagógus is. „Társadalomban élünk, 
tehát fontos a társadalmi nevelés. E 
tantárgyakban kevés vaskos elmé-
leti anyag van, a gyakorlatokon van 
a hangsúly. Házi feladat sincs” – 
magyarázta. A társadalomtudomá-
nyi tantárgyak részeként következő 
tanévtől hetedikben a gazdasági 
nevelést, két év múlva, nyolcadik-
ban pedig a demokratikus nevelést 
vezeti be a szaktárca.

A zonosítsa azokat a személyeket, 
akiket az idei EMI-táborban 

fényképeztek le, és akik Nagy-Ma-
gyarország-térképet ábrázoló trikó-
kat viseltek, vagy akiknél Árpád-sá-
vos zászlók voltak: ezzel a céllal 
hívatta be a rendőrség Szűcs Pétert, 
az EMI alelnökét. Tudatták vele: ha 
nem teszi, akkor akár börtönbünte-

tésre is számíthat – hozta nyilvános-
ságra sajtótájékoztatón Sorbán Attila 
Örs, az Erdélyi Magyar Ifj ak elnöke. 

Ez megfélemlítési kísérlet a ható-
ságok részéről, amitől nem ijed meg 
az EMI, és természetesen Szűcs Pé-
ternél sem értek el eredményt – tette 
hozzá. Sorbán elmesélte, a rendőr-
ség azzal az indokkal vizsgálódik a 
ruházatukon Nagy-Magyarország-
térképet viselő vagy Árpád-sávos 
zászlót lobogtató fi atalok ellen, hogy 
ezek tiltott, xenofób jelképeknek 

minősülnek szerintük. Ezt cáfolja: 
„Nagy-Magyarország létezése egy le-
tagadhatatlan történelmi tény, és az 
Árpád-sávos zászlót éppen annyira 
lehet xenofób jelképnek tekinteni, 
mint akár az amerikai zászlót” – je-
lenti ki Sorbán Attila Örs. 

A hatóságoknak üzeni, hogy 
hagyják abba az ilyen jellegű fellé-
péseket a magyar közösség ellen, 
hiszen éppen elég megfi gyelőjük volt 
a gyergyószentmiklósi táborban, 
maguk is láthatták, semmilyen Ro-
mánia ellen irányuló cselekedet nem 
történt ott. 

Ugyanakkor felhívja azok fi gyel-
mét, akiket bárhol hasonló ügyek mi-
att zaklatnak, kihallgatnak a hatósá-
gok, hogy jelezzék ezt az EMI-nek 
vagy a Székely Figyelő Alapítvány-
nak, akik minden szükséges jogi se-
gítséget biztosítanak számukra. 

Nem a megszokottak szerint zajló iskolai 
tanulás. Helye van a közoktatási rendszerben
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• Érvelésről, megfe-
lelő kommunikációs 
helyzetek kialakítá-
sáról, a mások iránt 
tanúsítható tisztelet 
fontosságáról is tanul-
nak az öt és hatodik 
osztályosok. Két éve új 
tantárgyakat vezettek 
be az általános iskolai 
oktatásba, aminek a 
pedagógusok szerint 
volt haszna és értelme.

• 3-5 év börtönbüntetést is kaphat, ha nem működik 
együtt a rendőrséggel – ezt jelezték az Erdélyi Magyar 
Ifjak (EMI) alelnökének, akit nemrég Marosvásárhelyre 
hívott be a rendőrség kihallgatásra. Az EMI kijelenti: 
nem ijednek meg az ilyen megfélemlítési kísérletektől, 
és másokon is segítenek, ha ilyennel szembesülnek.

MOLNÁR RAJMOND

GERGELY IMRE

Vizsgálódnak a hatóságok
Jogerősen elutasították a visszaszolgáltatást
A legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen elutasította a sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium államosított épületeinek a 
visszaszolgáltatását – közölte az MTI-vel az intézmény szóvivője. A 
bírói testület háromszori halasztás után hozott döntést a restitúció 
elutasításáról. Az ítélet kivonatában az szerepel, hogy a fellebbe-
zést a legfelsőbb bíróság megalapozatlannak találta. A Székelyföld 
egyik legrangosabb iskolájaként számon tartott tanintézet épületeit 
az 1948-as kommunista államosítás során a református egyháztól 
vették el. A román állam 2002-ben visszaszolgáltatta az ingatlanokat 
a református egyháznak. Később azonban egy feljelentés nyomán 
a korrupcióellenes ügyészség (DNA) büntetőpert indított a vissza-
szolgáltatási kérelmet elbíráló bizottság tagjai ellen, akiket 2014 
novemberében jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, az 
ingatlanokat pedig újraállamosították. Az egyház újabb restitúciós 
kérését 2016 májusában elutasította a restitúciós bizottság. Az eluta-
sító határozat megsemmisítéséért indított perben első fokon eljáró 
Brassói Táblabíróság nem fogadta el az egyház érveit. A legfelsőbb 
bíróság a Brassóban 2016 decemberében hozott ítélet ellen benyúj-
tott egyházi fellebbezés ügyében hirdetett ítéletet.
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