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Az eperszedés áldozatai
Ezerszámra jegyeznek az iskolai nyilvántartások olyan diákokat, akik csak a beiratkozáskor voltak jelen

• Százezres nagy-
ságrendű azon diákok
száma, akik bár sze-
repelnek a romániai
tanintézetek nyilván-
tartásában, valójá-
ban már az országot
is elhagyták, mert
szüleik a könnyebb
megélhetés érdeké-
ben külföldre mentek
dolgozni. Hargita,
Maros és Kovászna
megyében is több
ezerre tehető az is-
kolaelhagyó diákok
száma. A legfőbb ok
Székelyföldön is a
külföldi munkaválla-
lás. A tanfelügyelősé-
gek külső segítséggel
próbálják megfékezni
a jelenséget.

S Z É C H E LY I S T VÁ N

A romániai oktatási rendszer 
legaggasztóbb problémája 
a diáklétszám-csökkenés – 

jelentette ki a közelmúltban több 
nyilatkozatában Ecaterina Andro-
nescu oktatási miniszter. A tárcave-
zető szerint drasztikusan csökken 
a diákok száma: az adatok szerint 
jelenleg 1,5 millióval kevesebb gye-
rek van a közoktatási rendszerben, 
mint 15 évvel ezelőtt, vagyis 4,3 mil-
lióról 2,8 millióra csökkent a szá-
muk. A miniszter az elvándorlással 
magyarázza a létszámcsökkenést. 
Az iskolaelhagyás mértékének meg-
állapításában gondot jelent az, hogy 
a vonatkozó törvény értelmében 
a tan intézetek nem vezethetik ki 
nyilvántartásukból a tanév elején 
hozzájuk beíratott gyerekeket, 
akik időközben külföldre távoztak 
szüleikkel. Ezzel magyarázható, 
hogy – az oktatási miniszter által 
ismertetett adatok szerint – csak 
Spanyolországban 100 ezer olyan 
gyerek van, aki valamely románi-
ai tanintézet nyilvántartásában is 
szerepel, és akit iskolaelhagyónak 
nyilvánítanak. A külföldi mun-
kavállalások következményének 
tulajdonítható iskolaelhagyások 
Székelyföldön is komoly kihívás 
elé állítják a tanfelügyelőségeket. 
Hargita, Maros és Kovászna megyé-
ben több ezerre tehető a tanév eleji 
beiratkozás után szüleikkel külföld-
re távozó diákok száma.

Szó nélkül elmennek

A Hargita megyei tapasztalatok sze-
rint a szülők rendszerint semmilyen 
hivatalos formában nem jelzik a ta-
nintézetek vezetőségének azt, hogy 
iskolaköteles gyereküket magukkal 
viszik külföldre. „Felhívtuk az isko-
lák képviselőinek fi gyelmét, hogy 
amennyiben megtudják, hogy például 
Józsikát elvitték Spanyolországba, va-
lahogy hassanak a szülőkre, rokonok-
ra, hogy adjanak le kérést arról, hogy 
kiveszik a gyereket az iskolából, mert 
egy évig Spanyolországban folytatja 
tanulmányait. Ilyenkor ki lehet venni 
a nyilvántartásból. A legtöbb esetben 
azonban az történik, hogy az anyuka 
fogja Józsikát, elmegy Spanyolország-
ba, és erről nem értesít senkit” – fog-
lalta össze a problémát Görbe Péter 
Hargita megyei főtanfelügyelő. Meg-
jegyezte, ilyen esetben a gyerek nyil-
vántartásban marad abban a taninté-
zetben, ahova szülei beíratták, hiszen 
megalapozott indokkal ki sem vehetik 
onnan. A hasonló esetek miatt a tan-
felügyelőségnek pontos adatai sin-
csenek az iskolaelhagyás mértékéről. 
Ráadásul a jelenség mérésének krité-
riumai sem egységesek. A statisztikai 
intézet szerint például akkor minősül 
iskolaelhagyásnak a tartós hiányzás, 
ha a gyerek egy évig nem jár iskolá-
ba és a tanév végén lezáratlan marad 
a tantárgyakból. Az oktatási tárca 
viszont két év után minősíti iskolael-
hagyásnak az esetet, akkor, amikor a 
gyerek már két évvel meghaladta az 
adott évfolyam átlagéletkorát. Emi-
att még a hivatalos adatok is eltérők 
lehetnek – mondta a főtanfelügyelő. 
Görbe Péter szerint Hargita megyében 
a közoktatási rendszerben nyilvántar-

tott diákoknak mintegy 3–4 százaléka 
egyáltalán nem vagy csak alkalman-
ként látogatja az iskolát szülei külföldi 
munkavállalása miatt. A diáklétszám 
alapján 1500 és 2000 között lehet a ha-
sonló helyzetben lévő tanulók száma. 
Mivel az oktatás tíz osztályig kötelező 
és megbírságolható az a szülő, aki 
nem járatja iskolába gyerekét, a tan-
felügyelőség felkérte a tanintézetek 
vezetőit, hogy értesítsék az önkor-
mányzatokat is arról, ha egy gyerek 
tartósan hiányzik, reménykedve ab-
ban, hogy az érintett intézmények 
együttműködésével hatékonyabban 
tudják kezelni a problémát.

Csak a jelenre koncentrálnak

Miközben Hargita megyében főként 
a felsőbb tagozatos diákok körében, 
azaz nyolcadik osztálytól kezdődően 
gyakoribb az iskolaelhagyás, Maros 
megyében elsősorban elemi osztály-
ból maradnak ki a tanulók – tudtuk 
meg Illés Ildikó főtanfelügyelő-he-
lyettestől. Pontos számokat ugyan ő 
sem tudott közölni, de azt elmondta, 
hogy a Maros megyei oktatási rend-
szerben is meglehetősen sok gondot 
okoz a jelenség. Főként a vándorló 
életmódot folytató közösségekben élő 
gyerekek körében gyakori az iskola-
elhagyás, ők ugyanis családjukkal 
járják külföldet, és kimaradnak az 
iskolából. A lányok ráadásul negye-
dik osztály után jellemzően végleg 
otthagyják az iskolapadot, mivel ők 
ezekben a közösségekben 12 éves ko-
ruktól már felnőttnek számítanak, 
férjhez mennek, családot alapítanak, 
és nem járnak többé iskolába. A fi úk is 
csak azóta végzik el a nyolc osztályt, 
amióta a gépjárművezetői jogosítvány 

megszerzésének feltételévé vált az ál-
talános iskola befejezése – mondta Il-
lés Ildikó. Az iskolaelhagyás fokozott 
problémát jelent vidéken, például a 
Nyárád mente magyar falvaiban is, 
ugyanis ott csak a későbbi iskolael-
hagyókkal telnek fel az indítandó osz-
tályok tanév elején – tudtuk meg a fő-
tanfelügyelő-helyettestől. Illés Ildikó 
azt is elmondta, megpróbálnak min-
dent megtenni, hogy megfékezzék a 
jelenséget és az iskolában tartsák a 
gyerekeket, de elsősorban azoknak 
a szülőknek kellene változtatniuk a 
hozzáállásukon, akik külföldre men-
nek és kiveszik az iskolából gyerme-
küket, ők viszont csak a jelenre és a 
megélhetésre koncentrálnak, gyere-
kük jövőjére kevésbé.

A számok meghökkentők

Kovászna megyében idén már a ren-
dőrség segítségét is kérte a megyei 

tanfelügyelőség az iskolaelhagyás 
megfékezése érdekében. Kiss Imre 
főtanfelügyelő a Székelyhonnak nyi-
latkozva elmondta, ők következete-
sen mérik és tenni is próbálnak az 
iskolaelhagyás ellen. Mintegy 600–
700 problémás diákról tudnak, kö-
zülük majdnem 500 szerepel ugyan 
a tanintézetek nyilvántartásában, de 
egyáltalán nem jár iskolába. „Gyűl-
nek a hiányzások, ezeket számoljuk, 
és sokszor meghökkentő számok 
jönnek ki. Ez a közel 2 százaléknyi 
diák generálja a hiányzások majd-
nem hetven százalékát megyeszer-
te” – ismertette az adatokat a főtan-
felügyelő. Kiss Imre elmondta, idén 
már nemcsak az érintett települé-
sek polgármestereinek küldték el a 
problémás diákok listáját, hanem a 
megyei rendőrségre is elmentek, és 
együttműködést kértek a hatóságtól 
a probléma kezelése érdekében. Egy 
iskolaköteles gyermeknek kötelező 
volna iskolába járnia, de a kötelezett-
ség ellenőrzését az iskola nem tudja 
felvállalni – közölte a főtanfelügyelő. 
Szerinte rendszerszintű problémák 
– a rendezetlen szociális háttér, a
rossz megélhetési körülmények – áll-
nak a hátterében annak, hogy ezek
a gyerekek nem járnak iskolába. „A
pillanatnyi helyzet miatt a szülők
feladnak bármilyen perspektívát,
ami a gyerek jövőjét illeti, tehát az a
fele mellékessé válik akkor, amikor
elmehetnek két hónapra epret szedni 
Olaszországba. Ilyen rengeteg van.
(…) Ez ciklusonként ismétlődik,
általában ez a szám jelenik meg a
következő évben is. A gyerekek le-
záratlanul maradnak, megbuknak,
addig, amíg egy részük a korhatár
miatt kibukik a rendszerből, őket
nevezzük iskolaelhagyóknak. A
többit továbbra is beírjuk a nyilván-
tartásba, ők addig nem hagyhatják
el az iskolát, amíg iskolakötelesek
és életkoruk ezt megengedi, de
végül mind osztályismétlőkké vál-
nak” – jellemezte a Kovászna megyei 
főtanfelügyelő az évről évre ismétlő-
dő helyzetet, amelyre egyelőre nincs
hatékony megoldás sem a megyében, 
sem az ország többi részén.

Rendszerproblémává vált a 
jelenség. A szülők külföldi 
munkavállalása miatt az 
iskolából kimarad, a tanulásban 
pedig behozhatatlanul lemarad 
a gyerek

▴ F OT Ó : T H O M A S C Â M P E A N

A Csíkmadarasi Közbirtokosság ügyvezető 
tanácsa tisztelettel meghívja a közbirtokosság 
tagságát a 2019. március 30-án, szombaton, 

10 órától tartandó évi közgyűlésre 
a csíkmadarasi kultúrotthonba.

Napirendi pontok:
1. 2018-as pénzügyi és tevékenységi beszámoló
2. felügyelő bizottság beszámolója
3. 2019-es évi költségvetés tervezet megvitatása és elfogadása
4. különfélék

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés 
2019. március 30-án 11 órától lesz megtartva.

A jelenléthez szükséges a tagsági igazolvány.
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