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Az általános iskolát elvégző 
romániai gyerekek 40 száza-
léka funkcionális analfabéta. 
A jelenséget bemutató erdélyi 
szakemberek szerint nélkü-
lözhetetlen az oktatáspolitikai 
szemléletváltás.

 » MOLNÁR RAJMOND

M
iközben a fejlett világban 
nagyon alacsony azok ará-
nya, akiknek gondot jelent 

az olvasás, a szövegértelmezés, a 
romániai közoktatási rendszerben 
erőteljesen jelen van a funkcionális 
analfabetizmus: az iskolások csak-
nem fele ezzel küzd. A jelenség alól 
Székelyföld sem kivétel.

Klaus Johannis államfő decem-
ber elején bocsátotta közvitára az 
általa kezdeményezett, Képzett 
Románia elnevezésű, hosszú távú 
oktatási projektet. Ennek egyik cél-
kitűzése, hogy felszámolja vagy leg-
alább nagymértékben csökkentse 
a romániai iskolákban jelen lévő 
funkcionális analfabetizmust. Az 
államfő szerint az általános isko-
lát elvégző romániai gyerekek 40 
százaléka funkcionális analfabéta. 
Ezt egyébként a témában végzett 
korábbi kutatások is alátámasztják.

Megértés helyett magolás
Az egységes meghatározás szerint 
a funkcionális analfabéta fogalma 
azt jelenti, hogy noha valaki tud 
írni és olvasni, sok esetben nem 
érti azt. Olyan, mintha számára is-
meretlen nyelven betűzné a bonyo-
lultabb szövegeket, tehát az olva-
sottakat nem tudja értelmezni. Az 
érintett kibetűzi a szavakat, viszont 
a saját örömére nem tud olvasni. Ez 
akadályozza a további tanulmányi 
előmenetelét is.

A jelenség természetesen szé-
kelyföldi viszonylatban is jelen van, 
azaz a tanulók nagy hányadának 
nehézségei vannak a szövegek értel-
mezésével, sőt sokszor az alapvető 
számolási készségekkel sem rendel-
keznek, amelyek szükségesek lenné-
nek az életben való elevickéléshez. 
„Mértanórán kap a gyerek egy fela-
datot, amelyben szerepel a gúla mint 
geometriai test. A tanuló el tudja ol-
vasni a feladatot, viszont nincsenek 

ismeretei arról, hogy mi is az a gúla, 
így tulajdonképpen nem tudja értel-
mezni megfelelően az olvasottakat” 
– hozott fel egy példát a jelenségre 
Szakács-Pál István székelyudvarhe-
lyi iskolaigazgató, hozzátéve, hogy 
ez nemcsak matematika, hanem más 
tanóráknál akadályozó tényező az 
iskolások is előmenetelét illetően. 
Egyszerűen fogalmazva: a tanuló 
nem tudja a tanultakat feldolgozni, 
visszaadni, mert ha tanul is, inkább 
a magolást részesíti előnyben – ma-
gyarázta az intézményvezető.

Alapvető készségek hiánya
Ez óriási gond a romániai szakisko-
lák esetében, hiszen a funkcionális 
analfabéta kategóriájába beleeső 
nyolcadikosok döntő része műszaki 
iskolában folytatja tanulmányait. 
A cikluszáró országos felmérés pe-
dig nem szűri ki ezeket a tanuló-
kat, hiszen a legtöbb szakiskolába 
gyakorlatilag bármilyen tanulmá-
nyi eredménnyel be lehet jutni – 
mondta Szakács-Pál István. Ennek 
a legkellemetlenebb vetületei pedig 
a katasztrofális érettségi eredmé-
nyek: a húszszázalékos átmenési 

arány már kiemelkedőnek számít 
a műszaki tanintézetekben. Ezek 
a fi atalok a végzést követően több-
nyire csak kétkezi munkából tud-
nak megélni – emelte ki az igazga-
tó. Tapasztalatai szerint rengeteg a 
funkcionális analfabéta a szakisko-
lások között, azok a fi atalok pedig, 
akik „nem szenvednek ebben”, az 
elméleti líceumokba felvételiznek. 
Az igazgató szerint a megoldás az 
lehetne, hogy szellősebbé tegyék a 
tananyagot, és egy felzárkóztató 
osztályt kellene létrehozni azoknak 
a tanulóknak, akik nyolcadik végé-
re sem rendelkeznek az alapvető 
szövegértési és számtani készsé-
gekkel.

„Szakadék” a tanulók között
Illés Ildikó Maros megyei főtan-
felügyelő-helyettes lapunknak 
úgy nyilatkozott, hogy manapság 
óriási szakadék tátong a diákok 
között a közoktatási rendszerünk-
ben. „Vannak nagyon értelmes és 
ügyes gyerekek, akik bírják a sok-
szor nagyon vaskos és elméletet 
sulykoló tananyagot, míg mások 
érdektelenek eziránt. Ez nagyban 
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függ a pedagógusok, de főképp 
a szülők hozzáállásától” – vé-
lekedett. Rámutatott, a legtöbb 
tantárgy bonyolult, telítve van 
fölösleges ismeretekkel, így a 
gyerekek nagyon hamar megun-
hatják, s anélkül töltik el a sok-
szor heti 30 tanórát az iskolában, 
hogy értenék, mit is tanítanak ne-
kik. „Kicsit szellőztetett program, 
könnyebb hozzáférhetőség a ta-
nultakhoz, és olyan tantárgyak, 
leckék, amelyek valóban érdeklik 
a fi atalokat, sokat segíthetnének 
abban, hogy kevesebb funkcio-
nális analfabéta kerüljön ki az 
iskolákból” – emelte ki Illés Il-
dikó. Görbe Péter, Hargita megye 
főtanfelügyelője úgy látja, nálunk 
az oktatási rendszer még mindig 
a magolásra, a tanultak észben 
tartására fekteti a hangsúlyt. Ke-
vésbé az információfeldolgozás-
ra, értelmezésre, a problémák 
megoldására, amelyekre valóban 
szükség lenne az életben. „Pon-
tos kimutatás ugyan nincs, hogy 
ez a jelenség mennyire van jelen 
Székelyföldön, viszont köztudott, 
hogy nagymértékben” – mondta 
Görbe a funkcionális analfabetiz-
mus jelenségéről.

Megoldásra váró feladat
Burus-Siklódi Botond, a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek (RMPSZ) elnöke rámutatott, 
Európa-szintű felmérések bizo-
nyítják, hogy a funkcionális anal-
fabetizmus egyre nagyobb mérete-
ket ölt, s ezzel a jelenséggel szembe 
kell nézni. Rávilágított, nemzetkö-
zi kompetenciaalapú felmérések 
– mint például a PISA-teszt – bizo-
nyítják ezt. Kiemelte, Romániában 
ez nagyobb arányban van jelen 
más EU-s országokhoz képest, és 
„sajnos Székelyföld sem kivétel”. 
„Megoldásra váró feladat. Ez kell 
hogy foglalkoztassa az oktatás-
politikában érdekelt személyeket. 
Olyan tanítási módszerek kidol-
gozása lenne az alapvető feladat, 
amelyek a túlságosan zsúfolt és 
túlterhelt oktatási rendszer he-
lyett nyújtanak alternatívát” – fo-
galmazott. Hozzátette, sajnos az 
utóbbi évtizedek tapasztalatai 
alapján az oktatási reformok csak 
elképzelés szintjén vannak jelen 
Romániában.

 » Nálunk az 
oktatási rend-
szer még mindig 
a magolásra, a 
tanultak ész-
ben tartására 
fekteti a hang-
súlyt. Kevésbé 
az információ-
feldolgozásra, 
értelmezésre, a 
problémák meg-
oldására, ame-
lyekre valóban 
szükség lenne az 
életben.

 » BÍRÓ BLANKA 

S
egítenek egymáson a három-
széki vidéki önkormányzatok, 
miközben az adófi zetők is lel-

kiismeretesebbek a szűkös költségve-
tés ismeretében. Négy község döntött 
úgy, hogy lemond a jövedelemadó-
ból központilag visszaosztott neki 
járó pénzösszegről, hogy azokat a 
településeket segítse, melyek bajban 
vannak. Réty község önkormányzata 
Mikóújfalu, Illyefalva pedig Kökös és 
Málnás javára mondott le a központi 
költségvetésből visszaosztott összeg-

ről, míg Ozsdola teljes mértékben és 
Kézdialmás részben adta át saját ösz-
szegét Dálnoknak.
Kovászna megyének az év végén 1,85 
millió lejt osztottak vissza, miközben 
az év elején 5,7 millió lejt kapott. Hen-
ning László, a megyei tanács alelnöke 
lapunknak elmondta, a korábbi évek-
hez képest ez az összeg rendkívül ala-
csony, az elosztásról a polgármeste-
rekkel egyeztetve döntöttek. Henning 
László kifejtette, azok a települések, 
melyek az Országos Vidékfejleszté-
si Programból kaptak pénzt, és nem 
kellett önrészt befi zetniük, miközben 

a számláikat is rendezni tudták, le-
mondtak a rájuk eső összegről azok 
javára, akik ebben az évben anyagi 
gondokkal küszködtek, a megspórolt 
pénzüket is működési költségek fede-
zésére fordították. A háromszéki vidé-
ki települések 20 és 39 ezer lej közötti 
összegeket kapnak.
Demeter Ferenc, Mikóújfalu polgár-
mestere lapunknak elmondta, végül 
az húzta ki őket a bajból, hogy a kor-
mánytól utolsó percben kaptak még 
40 ezer lej gyorssegélyt, így ki tudják 
fi zetni a számláikat. Négy háromszé-
ki település – Mikóújfalu, Dálnok, 

Barátos és Barót – kapott kormány-
pénzt, ezzel adósság nélkül le tudják 
zárni az évet, bár hatékonyabban el 
tudták volna költeni, ha nemcsak 
egy hét áll a rendelkezésükre. De-
meter Ferenc elmondta, a polgárok 
is jobban „odaálltak”, látva, hogy 
milyen szűkös a költségvetés, így Mi-
kóújfaluban a tervezettnél több helyi 
adó folyt be. Dálnok polgármestere, 
Bartók Ede Ottó a hétvégén a saját 
traktorával takarította a havat a falu 
utcáin, hogy ne halmozza tovább az 
adósságot, ne kelljen erre még továb-
bi összegeket költeni.

Egymást segítik a túlélésben a vidéki önkormányzatok

 »  Réty község 
önkormányza-
ta Mikóújfalu, 
Illyefalva pedig 
Kökös és Málnás 
javára mondott 
le a központi 
költségvetésből 
visszaosztott 
összegről.


