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Bábeli zűrzavar a nyelvoktatásban
Diákok és szülők ellentmondásos tapasztalatokról számoltak be

B Í R Ó  B L A N K A

M ár hetedik éve oktatják 
sajátos tanterv szerint a 
román nyelv és irodalmat 

a magyar tannyelvű iskolákban. 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 ar-
ra panaszkodnak, hogy nehézkes, 
archaikus szöveggel szembesülnek, 
a gyerek továbbra is csak kínlódik a 
román nyelvvel. Ráadásul a jelen-
legi hetedikesek korábban minden 
évben késve kaptak tankönyvet, 
idén pedig még el sem jutott hozzá-
juk a segédeszköz. További nehezítő 
körülmény, hogy teljes a bizony-
talanság a 2021-es nyolcadikos ké-
pességvizsga megszervezése körül: 
még egyetlen, az új tanterv alapján 
összeállított mintatétel sem látott 
napvilágot, holott a tanítás során az 
is fontos lenne, hogy a pedagógus 
és a diák pontosan tudja, mit kérnek 
majd számon a kimeneti vizsgán.

Ahol van eredmény, 
és ahol nincs

A hetedikes Bálint bátran használja 
a román nyelvet a hétköznapokban, 
sokkal magabiztosabban, mint tize-
dikes nővére, aki a régi tanterv sze-
rint tanult – mondta el lapunknak a 
két diák édesanyja. Emese szerint 
fi a nagyon sok életszerű történetet 
tanul románórán, nincs műfajelmé-
let, nincsenek irodalmi szövegek és 
leíró nyelvtan, nem kell bemagol-
ni archaikus szavakat, miközben 
mindezeket három évvel ezelőtt a 
nagyobbik gyerek még kénytelen 
volt mind megtanulni. A marosvá-
sárhelyi szülő kifejtette, úgy érzi, 
szerencséjük volt a tanítóval és a ro-
mán szakos tanárral is.

Egy sepsiszentgyörgyi szülőnek 
azonban más tapasztalatai vannak. 
„Már ötödikben döbbenten szembe-
sültünk azzal, hogy a sajátos tanterv 
szerint románt tanuló lányom első 
órán az »azima de tăriță, mânzul 
răpciugos« (korpalepény, gebe ló) 
szavakkal küzd. A helyzet azóta sem 
javult” – részletezi a szintén hetedi-
kes Zsófi  édesanyja. „Azt a feladatot 
kapta, hogy találjon szinonimát arra 
a kifejezésre, hogy »oale și ulcele« 
– én is most tanultam meg: ez azt
jelenti, hogy valaki régen halott ” –
részletezte felháborodva. „Így biz-
tosan nem fog megtanulni románu l
beszélni, és azt sem tudom, mibő l
és hogy vizsgázik majd nyolcadik
osztály végén” – aggodalmaskodott
a tanácstalan szülő.

Minden késlekedés nehezíti 
a helyzetet

„Azt látjuk, hogy adva van egy 
keret (a tanterv tartalmi kerete, 
szerk. megj.), amely számos lehe-
tőséget kínál a hatékony nyelv-
elsajátításhoz, de az alkalmazás 
feltételei már bizonytalanok, a 
kivitelezés szintjén az összevisz-
szaság uralkodik” – fogalmazott 
megkeresésünkre Tódor Erika Má-
ria egyetemi docens, a Sapientia 
EMTE csíkszeredai kara humán tu-
dományok tanszékének vezetője. 

Az új, kimondottan a magyar diá-
kok számára készített román nyelv 
és irodalom tantervet kidolgozó 
bizottság munkatársa hozzátet-
te, ezt legjobban azok a diákok és 
tanáraik érzik, akik magukra van-
nak hagyva a kísérletező reform 
hiányosságaiban. „A mostani he-
tedikesek és az őket tanító tanárok 
minden iskolai évüket a bizony-
talansággal és tankönyvhiánnyal 
kezdték, de talán ebben az évben a 
helyzet még nehezebb, különösen 
a román nyelv és irodalom oktatása 
esetében. Míg a román tannyelvű is-
kolákba járó diákok több tankönyv-
ből is választhatnak, addig a magyar 
tannyelvű hetedikeseknek jelen 
pillatanban egyetlen tankönyv sem 
áll rendelkezésükre” – mondta az 
egyetemi oktató. Úgy fogalmazott, 
lényeges, hogy a mai napig nem 

készült el az a mérési módszertan, 
amely szabályozná, hogyan kerül sor 
a magyar tannyelvű iskolákban a sa-
játos tantervek alapján tanuló diákok 
értékelésére a kisérettségin, annak 
ellenére, hogy néhány hónap múl-
va a próbavizsgát is meg kellene 
tartani. „Ebben az összefüggésben 
a pedagógusokban természetesen 
rengeteg kétely, bizonytalanság me-
rül fel, hogy miként is dolgozzanak 
eredményesen, milyen elveket kö-
vessenek, milyen eszközöket hasz-
náljanak” – hívta fel a figyelmet a 
szakember.

A tanterv jó, az alkalmazása 
a tanáron múlik

A magyar tannyelvű gyerekek 
számára elkészített román tan-
terv bevezetése óta megváltozott a 
gyerekek viszonyulása a nyelvhez, 
sokkal bátrabban, könnyebben 
kommunikálnak – szögezte le meg-
keresésünkre Forgó Erika, a maros-
vásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti 
Líceum román szakos tanára. Úgy 
véli, ha a szülők, diákok mégis úgy 
érzik, hogy nincs érdemi változás 
a románnyelv-oktatásban, az csak 
azzal magyarázható, hogy a tanár 
nem alkalmazza helyesen a tanter-
vet. „Fontos különbség, hogy a ré-
gi tanterv azt feltételezte, a gyerek 
anyanyelvi szinten beszél románul, 
az új tantervvel azonban megtör-
tént a szemléletváltás” – szögezte 

le a pedagógus. Elmondása szerint 
arra összpontosítanak, hogy a gye-
rek értse meg az írott és a hallott 
szöveget, tudjon önállóan is megír-
ni egy szöveget.

A jelenlegi hetedik osztályosok 
lesznek az elsők, akik nem anya-
nyelvi szintű tételt kapnak a román 
nyelv és irodalom vizsgán. „Még 
nem tudjuk, milyen lesz, mert 
nincs mintatétel, de csak az lehet, 
amit a négy év anyaga felölel” – fej-
tette ki a pedagógus.

Reménykedve várják 
a tételmintákat

Az új tantervnek vitathatatlan 
előnye, hogy a gyerekek jobban, 
bátrabban kommunikálnak, bő-

vebb a szókincsük, ám teljesen a 
tanártól függ, hogy miként közelíti 
meg a témákat. Különösen a jelen-
legi hetedik osztályban, hiszen még 
tankönyv sincs – vázolta lapunk-
nak Bors Kinga. A csíkszeredai Pe-
tőfi  Sándor Általános Iskola román 
szakos tanára rámutatott, az új tan-
terv szerint tanulók a nem irodalmi 
szövegeket jól értik, azonban az 
irodalmi részletekkel már nehezeb-
ben boldogulnak. Eközben nagy a 
bizonytalanság azzal kapcsolatban, 
hogy mit kérnek tőlük számon a 
kimeneti vizsgán. „Folyamatosan 
reménykedünk, hogy közzéteszik 
a mintatételeket, de még azt sem 
lehet tudni biztosan, hogy hetedik 
osztályban megszervezik-e a próba-
vizsgát. A hivatalos álláspont, hogy 
a tanterv alapján állítják össze a 
vizsgatételeket, de tudnunk kellene, 

milyen lesz a vizsga szerkezete. Ha 
ezeket csak a jövő tanév elején tud-
juk meg, már nagyon késő lesz” – fi -
gyelmeztetett Bors Kinga.

Jövő szeptemberig biztosan 
várni kell a módszertanra

„Az idei hetedikesek a legnagyob-
bak, akik már a 2017. 02. 28./3393-as 
sz. miniszteri rendelet 2-es mellék-
letébe foglalt sajátos tanterv szerint 
tanulják a román nyelvet és 2021-
ben természetesen ennek alapján 
fognak vizsgázni” – szögezte le 
megkeresésünkre Kovács Irén Er-
zsébet oktatási államtitkár. Hozzá-
tette, a vizsga módszertana ugyan-
az a magyar és a román tannyelvű 
iskolákban tanulók számára, de a 

magyar diákoknak a román nyelv 
és irodalom tételeket a sajátos tan-
terv mentén állítják majd össze. A 
másodikos, negyedikes, hatodikos 
és idei nyolcadikos diákok országos 
értékelésének, valamint az érettsé-
ginek a módszertana és mintatételei 
november 1-jétől felkerültek az Or-
szágos Értékelési és Vizsgaközpont 
honlapjára. Az idei hetedikeseknek 
azonban valószínűleg jövő év szep-
temberéig kell várniuk, hogy meg-
tudják, pontosan miből és hogyan 
vizsgáznak. „Az Országos Értékelési 
és Vizsgaközpont 2020 januárjában 
kezdi el kidolgozni a 2021-es nyolca-
dikos cikluszáró országos értékelés 
vizsgamódszertanát és tételmintáit, 
melyeket 2020 szeptemberében tesz-
nek közzé az Országos Értékelési és 
Vizsgaközpont honlapján” – tájé-
koztatott a szakpolitikus.

A jelenlegi hetedikesek korábban 
minden évben késve kaptak 
tankönyvet, idén pedig még el sem 
jutott hozzájuk a segédeszköz
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• Vészesen közeleg a román nyelv és irodalmat sajátos tanterv szerint tanuló magyar
diákok képességfelmérője, azonban a mostani hetedikeseknek, illetve szüleiknek és
tanáraiknak még fogalmuk sincs, miből fognak vizsgázni a diákok 2021 őszén.




