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ÉRINTETTEK ELLENTMONDÁSOS TAPASZTALATOKRÓL SZÁMOLTAK BE – JÖVŐ ŐSZIG VÁRNI KELL A VIZSGAMÓDSZERTANRA

Sajátos románnyelv-tanítás rejtett buktatókkal
Vészesen közeleg a román nyelv és 
irodalmat sajátos tanterv szerint tanu-
ló magyar diákok képességfelmérője, 
azonban a mostani hetedikeseknek, 
illetve szüleiknek és tanáraiknak még 
fogalmuk sincs, miből fognak vizsgáz-
ni a diákok 2021 őszén.

 » BÍRÓ BLANKA, KISS JUDIT

M ár hetedik éve oktatják sajátos 
tanterv szerint a román nyelv és 
irodalmat a magyar tannyelvű is-

kolákban. A tapasztalatok azonban még 
mindig ellentmondásosak. A szülők egy ré-
sze elégedett: azt mondják, a gyerek sokkal 
bátrabban beszél románul, viszont vannak 
olyanok is, akik arra panaszkodnak, hogy 
nehézkes, archaikus szöveggel szembe-
sülnek, a gyerek továbbra is csak kínlódik 
a román nyelvvel. A lapunk által megszó-
laltatott pedagógusok arra mutattak rá, a 
tanterv jó, ám tanárfüggő, hogyan alkal-
mazzák. Annál is inkább, hogy a jelenlegi 
hetedikesek korábban minden évben késve 
kaptak tankönyvet, idén pedig még el sem 
jutott hozzájuk a segédeszköz. Harmadik 
éve úgy tanítanak, hogy központilag nem 
szerveztek pedagógusképzéseket az új tan-
terv alkalmazásáról, mindenki úgy boldo-
gul, ahogy tud.

További nehezítő körülmény, hogy tel-
jes a bizonytalanság a 2021-es nyolcadikos 
képességvizsga megszervezése körül: még 
egyetlen, az új tanterv alapján összeállí-
tott mintatétel sem látott napvilágot, hol-
ott a tanítás során az is fontos lenne, hogy 
a pedagógus és a diák pontosan tudja, mit 
kérnek majd számon a kimeneti vizsgán. 
A kisebbségi államtitkárság arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy a 2021-es cikluszáró 
képességvizsga módszertanát és a tételmi-
ntákat 2020 szeptemberében teszik közzé.

Ahol van eredmény, és ahol nincs
A hetedikes Bálint bátran használja a ro-
mán nyelvet a hétköznapokban, sokkal 
magabiztosabban, mint tizedikes nővére, 
aki a régi tanterv szerint tanult – mondta el 
lapunknak a két diák édesanyja. Emese sze-
rint nagyon sok életszerű történetet tanul a 
fi a románórán: hatodik osztályban például 
sokat volt téma a kirándulás; nincs műfaj-
elmélet, nincsenek irodalmi szövegek és 
leíró nyelvtan, nem kell bemagolni archai-
kus szavakat, miközben mindezeket három 
évvel ezelőtt a nagyobbik gyerek még kény-
telen volt mind megtanulni. A marosvásár-
helyi szülő kifejtette, úgy érzi, szerencséjük 
volt a tanítóval és a román szakos tanárral 
is. „Folyamatosan készültek az órákra. Ha 
a pedagógus hajlandó túllépni a húszéves 
beidegződéseken, elfogadni és alkalmazni 
az újat, akkor van eredmény. Bálint bátran 
megszólal románul, nem mondja mindig 
helyesen, de beszél, miközben a nővére 
ötször is átgondolja, mielőtt megszólal” – 
szemléltette a különbséget az édesanya.

Egy sepsiszentgyörgyi szülőnek azonban 
más tapasztalatai vannak. „Már ötödikben 
döbbenten szembesültünk azzal, hogy a sa-
játos tanterv szerint románt tanuló lányom 
első órán az »azima de tăriță, mânzul răp-
ciugos« (korpalepény, gebe ló) szavakkal 
küzd. A helyzet azóta sem javult” – részle-
tezi a szintén hetedikes Zsófi  édesanyja. El-
mondta, jelenleg Mihail Sadoveanu A vajda 
kancája (Iapa lui Vodă) című nyolcoldalas 
novelláját tanulja a lánya. Olyan szavak 
vannak benne, hogy chimir (széles bőröv), 
hartan (nagy húsdarab), talaz (hullám a vi-

haros tengeren), clean és mreană (édesvízi 
halak). „Azt a feladatot kapta, hogy találjon 
szinonimát arra a kifejezésre, hogy »oale și 
ulcele« – én is most tanultam meg: ez azt je-
lenti, hogy valaki régen halott” – részletez-
te felháborodva. „Így biztos nem fog megta-
nulni románul beszélni, és azt sem tudom, 
miből és hogy vizsgázik a nyolcadik osztály 
végén” – aggodalmaskodott a tanácstalan 
szülő. Lapunk érdeklődésére kiderült, hogy 
ez a két eset egyike sem elszigetelt, a pozitív 
és a negatív tapasztalatokra egyaránt van 
példa a magyar tannyelvű iskolákban.

Minden késlekedés nehezíti
a helyzetet
Tódor Erika Mária egyetemi docens fon-
tosnak tartja, hogy a fogalmakat a maguk 
helyén és pontosan kezeljük. „Egy tanterv 
tartalmi keretet, tanulásszervezési irány-
elveket mutat, de kivitelezésének sikere 

néhány fontos és meghatározó tényezőtől 
függ, mint például a tankönyvek helyzete, 
az osztálytermi párbeszéd jellege, a tanári 
munka. Jelen esetben azt látjuk, hogy adva 
van egy keret, mely számos lehetőséget kí-
nál a hatékony nyelvelsajátításhoz, de az 
alkalmazás feltételei már bizonytalanok, a 
kivitelezés szintjén az összevisszaság ural-
kodik” – fogalmazott megkeresésünkre a 
Sapientia EMTE csíkszeredai kara humán 
tudományok tanszékének vezetője. Az új, 
kimondottan a magyar diákok számára ké-
szített román nyelv és irodalom tantervet 
kidolgozó bizottság munkatársa hozzátette, 

ezt legjobban azok a diákok és tanáraik ér-
zik, akik magukra vannak hagyva a kísér-
letező reform hiányosságaiban. „A mostani 
hetedikesek és az őket tanító tanárok min-
den iskolai évüket a bizonytalansággal és 
tankönyvhiánnyal kezdték, de talán ebben 
az évben a helyzet még nehezebb, külö-
nösen a román nyelv és irodalom oktatása 
esetében. Míg a román tannyelvű iskolákba 
járó diákok több tankönyvből is választhat-
nak, addig a magyar tannyelvű hetedike-
seknek jelen pillatanban egyetlen tankönyv 
sem áll rendelkezésére” – mondta az egye-
temi oktató.

Úgy fogalmazott, lényeges, hogy a mai 
napig nem készült el az a mérési módszer-
tan, mely szabályozná, hogyan kerül sor 
a magyar tannyelvű iskolákban a sajátos 
tantervek alapján tanuló diákok értékelé-
sére a kisérettségin annak ellenére, hogy 
néhány hónap múlva a próbavizsgát is 
meg kellene tartani. „Ebben az összefüg-
gésben a pedagógusokban természetesen 
rengeteg kétely, bizonytalanság merül fel, 
hogy miként is dolgozzanak eredménye-
sen, milyen elveket kövessenek, milyen 
eszközöket használjanak. Ráadásul ez a 
módszertan segíthetné a tanárok munka-
szervezését még tankönyvhiány esetén is. 
A probléma tehát összetett, és ezekre mind 
gyors megoldás szükséges, ugyanis min-
den késés tovább nehezíti a helyzetet” – 
hívta fel a fi gyelmet a szakember.

Mint kifejtette, a tanterv tartalma sok 
mindent fölkínál, de mint minden tan-
tárgynál, itt sem kell a tanterv anyagából 
mindent megmérni, és nem mindegy, hogy 
hogyan mérik föl. „A gyakorlatban az törté-
nik, hogy a pedagógusok meg vannak ijed-
ve, nem tudják, hogy mi lesz, így sokan visz-
szatérnek a régi módszertan szerint készült 
hetedikes tankönyvekhez, kapkodnak; 
tudok olyan kollégát, aki elkezdte a hagyo-
mányos nyelvtant tanítani, arra gondol-
ván, hogy felkészíti a gyereket arra, hogy 
hagyományos lesz a vizsga is” – fejtette ki 
Tódor Erika. Mint mondta, sok tanár felte-
szi jogosan a kérdést: „Rendben, játszom, 
dramatizálok az osztályban, de mi van, ha 

a gyerekeknek a régi vizsgamódszer szerint 
kell kisérettségizniük abból az anyagból, 
amiből a román anyanyelvűeknek?”

A tanterv jó, az alkalmazása
a tanáron múlik
A lapunk által megszólaltatott gyakorló 
pedagógusok hasonlóképpen látják a hely-
zetet: a tanterv számos lehetőséget nyújt, 
azonban a kimeneteli vizsga bizonytalan-
sága, a képzések hiánya alaposan megne-
hezíti a helyzetet.

A magyar tannyelvű iskolákban tanulók-
nak összeállított sajátos román nyelv és iro-
dalom tanterv lehetőséget nyújt arra, hogy 
a diákok más módszerekkel tanuljanak, az-
óta megváltozott a gyerekek viszonyulása a 
nyelvhez, sokkal bátrabban, könnyebben 
kommunikálnak – szögezte le megkeresé-
sünkre Forgó Erika, a marosvásárhelyi Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum román szakos 
tanára. Úgy véli, ha a szülők, diákok még-
is úgy érzik, hogy nincs érdemi változás a 
románnyelv-oktatásban, akkor csak azzal 
magyarázható, hogy a tanár nem alkalmaz-
za helyesen a tantervet. „Az új tanterv tel-
jesen más felépítésű, rengeteg újdonságot 
hoz, nem tanítunk műfajelméletet és leíró 
nyelvtant, hanem kompetenciákat fejlesz-
tünk. Fontos különbség, hogy a régi tanterv 
azt feltételezte, a gyerek anyanyelvi szinten 
beszél románul, az új tantervvel azonban 
megtörtént a szemléletváltás” – szögezte le 
a pedagógus. Elmondása szerint minden év-
folyamon különböző témákat járnak körül, 
ezen belül van három kötelező és három fa-
kultatív téma, a tanár az utóbbiak közül az 
osztály szintjének megfelelően bármelyiket 
körbejárhatja, az alapkompetenciák szerint 
feldolgozva azt. Arra összpontosítanak, 
hogy a gyerek értse meg az írott és a hallott 
szöveget, tudjon önállóan is megírni egy 
szöveget. Nem tudnak kevesebbet, mint a 
korábbi generáció, hanem másként tanul-
nak, az élő szöveget értik.

Forgó Erika arra is kitért, hogy az új tan-
tervet teljesen más módszerekkel kell ta-
nítani, a tanárok részéről az átállás renge-
teg munkát feltételez. Abból adódhatnak

Kiszámíthatatlan eredmény. Egyelőre bizonytalan, hogyan fog elsülni a vizsgán a sajátos románoktatás

 » Ha a pedagógus hajlandó 
túllépni a húszéves beidegződé-
seken, elfogadni és alkalmazni az 
újat, akkor van eredmény. Bálint 
bátran megszólal románul, nem 
mondja mindig helyesen, de be-
szél, miközben a nővére ötször is 
átgondolja, mielőtt megszólal” – 
szemléltette egy marosvásárhelyi 
édesanya.
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