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Emészthetetlen PISA-eredmény
Sürgős oktatási reformintézkedéseket szorgalmaznak a szakmai szervezetek
• Rendszerszintű és
mélyreható oktatási
reform kidolgozása,
szakemberekből álló
parlamenti munkacso-
port létrehozása – a
Tanügyi Szabad Szak-
szervezetek Szövet-
sége és a Romániai
Magyar Pedagógusok
Szövetsége egyaránt
intézkedéseket sürget
a napokban megjelent
PISA-felmérés ered-
ménye miatt, amely
szerint átlag alatti a
romániai diákok telje-
sítménye.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A nemzetközi diákteljesít-
mény-mérési program, a 
PISA a Gazdasági Együtt-

működési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) tanulmánya, amely három-
évente értékeli az oktatási rendsze-
rek teljesítményét, világszerte több 
ezer 15 éves diák tudását tesztelve. 
A legutóbbi, a napokban nyilvá-
nosságra hozott jelentés kétségbe-
ejtő képet mutat a romániai diákok 
teljesítményéről: mindhárom vizs-
gált területen – alkalmazott ma-
tematika, természettudományok, 
szövegértés – a világátlag alatti 
értéket mutat a romániai diákok 
teljesítménye. Ráadásul szinte 
minden tekintetben romlottak a ro-
mániai eredmények, amelyek sze-
rint a funkcionális analfabetizmus 
mértéke átlagosan 44 százalékos, 
és növekvő tendenciát mutat.

30 év, 27 miniszter

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek 
Szövetsége (FSLI) közleményben 
oktatási reformot sürget, ugyan-
akkor egy oktatási, gazdasági, 
nevelési tanácsadói, valamint pe-
dagógus szakemberekből, illetve 
a szülők és diákok képviselőiből 
álló munkacsoport létrehozását 
kéri a parlamenttől és a román 
kormánytól a probléma megoldása 
érdekében. A FSLI közleményében 
ugyanakkor éles kritikákkal bírál-
ja a jelenlegi oktatási rendszert.

Az elmúlt 30 évben 27 tanügy-
minisztere volt az országnak, egyik 
sem folytatja elődje kezdeményezé-
seit, sorra jöttek a reformok, „nem 
volt meg a folytonosság és a követ-
kezetesség” az oktatásban, az átme-
neti időszakokban – a leváltások és 

új kinevezések között – pedig állt 
minden – kezdett bele a rossz telje-
sítményhez vezető problémák felso-
rolásába Kocs Ilona, a FSLI Hargita 
megyei területi vezetője. Miközben 
egymásnak adták a kilincset az új 
miniszterek, a tantervben lénye-
ges módosítások nem történtek az 
elmúlt 30 évben, de összetétele el-
avult, a tananyag pedig szükségte-
lenül nagy mennyiségűre nőtt, ami 
miatt „általános undor” alakult ki a 
diákokban az iskola iránt – véli Kocs 
Ilona. Jelentősen fellazult ugyanak-
kor a fegyelem is, a tanároknak nin-
csenek eszközeik a rend fenntartá-
sára, és általánosan eltűnt a tanári 
szakma iránti tisztelet. Nem vonzó 
pálya ez már, kissé fel is hígult – 
ezért a helyzet javulása érdekében 
az is elkerülhetetlen intézkedés kel-
lene legyen, hogy „aki nem oda va-
ló, azt távolítsák el” – fogalmazott a 
szakszervezet képviselője, aki erő-
sen hangsúlyos problémaként tért ki 
a nem megfelelő fi nanszírozásra is. 
Elmondta, a törvény értelmében a 
bruttó hazai termék (GDP) 6 százalé-
kát az oktatásra kellene fordítani, de 
eddig 3 százaléknál többet még nem 
kapott az ágazat. „Át kell alakítani 
a teljes romániai oktatást” – sum-
mázott Kocs Ilona. A PISA-jelentés 
kapcsán azonban megjegyezte azt 
is, kíváncsi, hogyan készült a fel-
mérés, mert erős ellentmondást lát 
abban, hogy máskor meg éppen a 
rengeteg tananyag és követelmény 
miatt kimagasló teljesítményűként 
értékelik a romániai diákokat, akik 
sorra nyerik meg a nemzetközi tan-
tárgyversenyeket.

Már létező törvényeket hoznak 
meg újra

A felmérés módjára közvetve kitért 
lapunknak Burus-Siklódi Bontond, 
a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének (RMPSZ) elnöke is. 
„Ezekkel az eredményekkel szembe 
kell nézni, még akkor is, ha egye-
sek azt gondolják, hogy ez nem rep-
rezentatív és nem arról szól, amit a 
román oktatási rendszerben a kü-
lönböző felmérések alkalmával szá-
monkérünk, illetve mérünk. Tény, 
hogy ezen világszerte alkalmazott 
mérési módszer alapján összeha-
sonlíthatók a rendszerek” – mond-
ta az RMPSZ elnöke, aki szerint az 
eredmények alapján világossá vált, 
hogy a román oktatási rendszer 
nagyon elmarad az átlagtól a min-
dennapi használhatóságú tudás 
megszerzése tekintetében. Ennek 
azonban már korábban világos jelei 
voltak, csakhogy „azt a jelzést nem 
vette az oktatáspolitika, és nem 
hozták meg az elvárt intézkedése-
ket”. Hosszú távú reformintézke-
dések egész sorára lenne szükség, 
magyarán egy teljesen új tanügyi 
törvényre, és komolyabban is kel-
lene venni, illetve betartani annak 
előírásait – véli Burus-Siklódi Bon-
tond. Ugyanis a jelenleg érvényben 
lévő, 2011-ben kidolgozott tanügyi 
törvény számtalan olyan előírást 
tartalmaz, amelyek javítanának a 
helyzeten, csakhogy azokat sosem 
tartották be. Sorra hoz meg most is 
a politikum tanügyi törvény módo-
sítása címszó alatt olyan intézkedé-
seket, amelyek már benne vannak 

az érvényben lévő jogszabályban, 
„csak azokat nem tartotta be sen-
ki” – magyarázta a szakember, aki 
éppen emiatt erősen kételkedik a 
jövőbeni reformok hatékonyságá-
ban. A diákok hatékonyságának 
javítása érdekében alkalmazan-
dó intézkedésekkel kapcsolatban 

mindenesetre elmondta, az RMPSZ 
álláspontja szerint a kerettanterv 
gyerekközpontú modernizálásá-
ra és rugalmasabbá tételére van 
szükség oly módon, hogy az okta-
tási intézményeknek sokkal több 
szakmai lehetőségük nyíljon az ok-
tatási program saját arculatuknak 
megfelelő megújítására. „Nagyon 
nagy problémát jelent a pedagógus-
képzés, a továbbképzés, vagy akár 
a pedagógusok átképzése. Ez is re-
formintézkedésekre szorul, nem be-
szélve a fi nanszírozás kérdéséről, 
mert e tekintetben a pedagóguskép-
zés, a továbbképzés és az átképzés 
is csak és kizárólag európai uniós 
projektekre szorítkozik, a román 
költségvetésből nagyon kevés ösz-
szeg nevesíthető ezekre a területek-
re” – nehezményezte Burus-Siklódi 
Bontond. Hozzáfűzte, ezek mind 
összefüggnek egymással, nem 
lehet külön kezelni őket, és nem 
volna szabad külön intézkedéscso-
magokat összeállítani, hanem a 
teljes körű rálátást és megközelítést 
kellene törvényesíteni, akár egy új 
tanügyi törvény formájában, de ők 
továbbra is kitartanak amellett, 
hogy a régi – amit mérföldkőnek 
neveztek – nagyon sok tekintetben 
most is alkalmas erre, csak be kel-
lene tartani az előírásait.

A következetlen oktatáspolitika áldozatai. 
A PISA-felmérés kétségbeejtő képet fest a 
romániai diákok teljesítményéről
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