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különbségek, hogy ki hogyan értette meg 
és alkalmazza az új tantervet – szögezte le 
a marosvásárhelyi tanár. Rámutatott, az ál-
talános iskola felső tagozatán már harma-
dik éve alkalmazzák a sajátos tantervet, ám 
hiányoznak a központilag koordinált kép-
zések; általában egyéni kezdeményezéssel 
boldogulnak – például a Bolyai Nyári Aka-
démia keretén belül volt két évben is képzés 
–, pedig mindez jelentősen befolyásolhatja 
az új tanterv alkalmazásának sikerességét. 
„A lehetőség megvan, meg kell találni a 
módot a megfelelő alkalmazásra” – összeg-
zett Forgó Erika.

A jelenlegi hetedik osztályosok lesznek 
az elsők, akik nem anyanyelvi szintű tételt 
kapnak a román nyelv és irodalom vizsgán. 
„Számukra más tételt kell összeállítani a 
sajtos tanterv alapján. Még nem tudjuk, 
milyen lesz, mert nincs mintatétel, de csak 
az lehet, amit a négy év anyaga átölel. Nagy 

újítást kell hoznia a nyelvtani résznek, mert 
az ismereteket már nem lehet a leíró nyelv-
tani fogalmak szerint ellenőrizni” – fejtette 
ki. Az lett volna a logikus, hogy amikor két 
és fél évvel ezelőtt az első ötödik osztályo-
soknak bevezették az új tantervet, megjele-
nik a vizsgamodell, hogy ez lesz a kimene-

tel, erre kell felkészíteni a gyereket, ám ez 
nem történt meg. „A pedagógusok részéről 
érthető a bizonytalanság, ám bízni kell a sa-
ját tudásunkban, a gyerekben, és a kompe-
tenciák alapján kell felkészíteni a diákokat” 
– hangsúlyozta Forgó Erika.

Reménykedve várják a tételmintákat
Az új tantervnek vitathatatlan előnye, hogy 
a gyerekek jobban, bátrabban kommuni-
kálnak, bővebb a szókincsük, ám teljesen a 
tanártól függ, hogyan közelíti meg a témá-
kat. Különösen a jelenlegi hetedik osztály-
ban, hiszen még tankönyv sincs – vázolta 
lapunknak Bors Kinga. A csíkszeredai Pe-
tőfi  Sándor Általános Iskola román szakos 
tanára rámutatott, az új tanterv szerint 
tanulók a nem irodalmi szövegeket jól ér-
tik, azonban az irodalmi részletekkel már 
nehezebben boldogulnak. Eközben nagy a 

bizonytalanság, hogy mit kérnek tőlük szá-
mon a kimeneti vizsgán. „Folyamatosan re-
ménykedünk, hogy közzéteszik a mintatéte-
leket, de még azt sem lehet tudni biztosan, 
hogy hetedik osztályban megszervezik-e a 
próbavizsgát. A hivatalos álláspont, hogy 
a tanterv alapján állítják össze a vizsgaté-
teleket, de tudnunk kellene, milyen lesz a 
vizsga szerkezete, nyelvtanból mit kérnek 
számon. Ha ezeket csak a jövő tanév elején 
tudjuk meg, már nagyon késő lesz” – fi gyel-
meztetett Bors Kinga.

Felidézte, a tavalyi hatodikos szintfel-
mérőn nem változtak a feladatok, pedig a 
gyerekek már az új tanterv szerint tanultak. 
Bár annak a felmérőnek nincs tétje, soha 
egyetlen összefoglaló kiértékelőt, vissza-
jelzést sem kaptak róla. Gondot jelent az is, 
hogy a román nyelv és a magyar nyelv tan-
terv nincs összehangolva, így a gyerekek 

korábban tanulnak meg bizonyos nyelvtani 
fogalmakat románul, mint az anyanyelvü-
kön. „Már harmadik éve tanítunk az új tan-
terv szerint, és csak most kezdtek felkészí-
tőket tartani az alkalmazásról. Jó lett volna, 
ha erre már négy évvel ezelőtt sor kerül, 
mielőtt a kísérleti nemzedék megkezdi az 
ötödik osztályt” – emelte ki a pedagógus. 
Szerinte bármi megtörténhet: az is, hogy 
nagyon jól teljesítenek majd ezek a gyere-
kek, de az is, hogy nagyon rosszul, ez a vizs-
ga összetételétől függ.

Jövő szeptemberig biztos várni kell
a módszertanra
„Az idei hetedikesek a legnagyobbak, akik 
már a 2017. február 28-ai 3393-as miniszte-
ri rendelet 2-es mellékletébe foglalt sajátos 
tanterv szerint tanulják a román nyelvet, és 
2021-ben természetesen ez alapján fognak 
vizsgázni” – szögezte le megkeresésünkre 
Kovács Irén Erzsébet oktatási államtitkár. 
Hozzátette, a vizsga módszertana ugyanaz 
a magyar és a román tannyelvű iskolákban 
tanulók számára, de a magyar diákoknak a 
román nyelv és irodalom tételeket a sajátos 
tanterv mentén állítják majd össze. A máso-
dikos, negyedikes, hatodikos és idei nyol-
cadikos diákok országos értékelésének, 
valamint az érettséginek a módszertana és 
mintatételei november 1-jétől felkerültek az 
országos értékelési és vizsgaközpont hon-
lapjára. Az idei hetedikeseknek azonban 
valószínűleg jövő év szeptemberéig kell vár-
niuk, hogy megtudják, pontosan miből és 
hogyan vizsgáznak. „Az országos értékelési 
és vizsgaközpont 2020 januárjában kezdi el 
kidolgozni a 2021-es nyolcadikos cikluszáró 
országos értékelés vizsgamódszertanát és 
tételmintáit, melyeket 2020 szeptemberé-
ben tesznek közzé az országos értékelési és 
vizsgaközpont honlapján” – tájékoztatott a 
szakpolitikus.Mutatóban. A jelenlegi hetedikesek minden évben tankönyvhiánnyal küszködtek

 » „Azt a feladatot kapta, hogy 
találjon szinonimát arra a kifeje-
zésre, hogy »oale și ulcele« – én 
is most tanultam meg: ez azt 
jelenti, hogy valaki régen halott. 
Így biztos nem fog megtanulni 
románul beszélni, és azt sem 
tudom, miből és hogy vizsgázik 
nyolcadik osztály végén” – ag-
godalmaskodott egy sepsiszent-
györgyi szülő.
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