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SÜRGŐS TANÜGYI REFORMINTÉZKEDÉSEKET SZORGALMAZNAK A SZAKMAI SZERVEZETEK A PISA-EREDMÉNYEK NYOMÁN

Teljesen át kellene alakítani a hazai oktatást
Rendszerszintű, mélyreható oktatási 
reform kidolgozása, szakemberek-
ből álló parlamenti munkacsoport 
létrehozása – a Tanügyi Szabad 
Szakszervezet és a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) 
egyaránt ezt sürgeti a napokban 
megjelent PISA-felmérés eredményei 
miatt. A felmérésen a korábbinál 
is jóval gyengébben teljesítettek a 
romániai diákok.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

S zéles körű oktatási reformot sürget 
a Tanügyi Szabad Szakszervezet 
(FSLI) és a Romániai Magyar Peda-

gógusok Szövetsége (RMPSZ), miután nyil-
vánosságra hozták a PISA-felmérés ered-
ményeit, és kiderült: a romániai diákok a 
korábbinál is gyengébben teljesítettek. A 
nemzetközi diákteljesítmény-mérési prog-
ram, a PISA a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet (OECD) tanulmá-
nya, amely háromévente értékeli az okta-
tási rendszerek teljesítményét, világszerte 
több ezer 15 éves diák tudását tesztelve. A 
legutóbbi jelentés aggasztó képet mutat a 
romániai diákok teljesítményéről: mind-
három vizsgált területen – alkalmazott 
matematika, természettudományok, szö-
vegértés – a világátlag alatti értéket mutat 
a romániai diákok teljesítménye. Ráadá-
sul szinte minden tekintetben romlottak 
a romániai eredmények, amelyek szerint 
a funkcionális analfabetizmus mértéke 
átlagosan 44 százalékos, és növekvő ten-
denciát mutat.

Minisztercsere majdnem évente
A Tanügyi Szabad Szakszervezet oktatási, 
gazdasági, nevelési tanácsadói, valamint 
pedagógus szakemberekből, illetve a szü-
lők és diákok képviselőiből álló munkacso-
port létrehozását kéri a parlamenttől és a 
román kormánytól a probléma megoldása 
érdekében. A FSLI közleményében ugyan-
akkor éles kritikákkal illeti a jelenlegi ok-
tatási rendszert. „Az elmúlt 30 évben 27 
tanügyminisztere volt az országnak, egyik 
sem folytatja elődje kezdeményezéseit, sor-
ra jöttek a reformok, nem volt meg a folyto-
nosság és a következetesség az oktatásban 
az átmeneti időszakokban – a leváltások 
és új kinevezések között pedig egy helyben 
állt minden” – sorolta a rossz teljesítmény-
hez vezető problémákat Kocs Ilona, a szak-
szervezet Hargita megyei területi vezetője. 
Hozzátette, miközben egymásnak adták át 
a stafétát az új miniszterek, a tantervben 

lényeges módosítások nem történtek az 
elmúlt 30 évben, de összetétele elavult, a 
tananyag pedig szükségtelenül nagy meny-
nyiségűre nőtt, ami miatt általános undor 
alakult ki a diákokban az iskola iránt. „Je-
lentősen lazult ugyanakkor a fegyelem is, 
a tanároknak nincsenek eszközeik a rend 
fenntartására, és általánosan eltűnt a taná-
ri szakma iránti tisztelet. Nem vonzó pálya 
ez már, kissé fel is hígult, ezért a helyzet 
javulása érdekében az is elkerülhetetlen 
kellene hoy legyen, hogy aki nem oda való, 
azt távolítsák el” – fogalmazott a szakszer-
vezet képviselője. Kocs erősen hangsúlyos 
problémaként említette a nem megfelelő 
fi nanszírozást is. Elmondta, a törvény értel-
mében a bruttó hazai termék (GDP) 6 szá-
zalékát az oktatásra kellene fordítani, de 
eddig 3 százaléknál többet még nem kapott 
az ágazat. „Át kell alakítani a teljes romá-
niai oktatást” – summázott Kocs Ilona. A 
PISA-jelentés kapcsán megjegyezte azt is, 
kíváncsi, hogyan készült a felmérés, mert 
erős ellentmondást lát abban, hogy máskor 
éppen a rengeteg tananyag és követelmény 
miatt kimagasló teljesítményűként értéke-
lik a romániai diákokat, akik sorra nyerik 
meg a nemzetközi tantárgyversenyeket.

Már létező törvényeket 
hoznak meg újra
A felmérés módjára közvetve kitért la-
punknak Burus-Siklódi Botond, a Romá-
niai Magyar Pedagógusok Szövetségének 
elnöke is. „Ezekkel az eredményekkel 

szembe kell nézni még akkor is, ha egye-
sek azt gondolják, hogy nem reprezen-
tatív, és nem arról szól, amit a román 
oktatási rendszerben a különböző felmé-
rések alkalmával számonkérünk, illetve 
mérünk. Tény, hogy a világszerte alkal-
mazott mérési módszer alapján összeha-
sonlíthatók a rendszerek” – mondta az 
RMPSZ elnöke, aki szerint az eredmények 
alapján világossá vált, hogy a román ok-
tatási rendszer nagymértékben elmarad 
az átlagtól a mindennapi használhatósá-
gú tudás megszerzése tekintetében. En-
nek azonban már korábban világos jelei 
voltak, csakhogy „azt a jelzést nem vette 
az oktatáspolitika, és nem hozták meg az 
elvárt intézkedéseket”. Hosszú távú refor-
mintézkedések egész sorára lenne szük-
ség, magyarán egy teljesen új tanügyi tör-
vényre, és komolyabban is kellene venni, 
illetve betartani annak az előírásait – véli 
Burus-Siklódi Botond, aki szerint a jelen-
leg érvényben lévő, 2011-ben kidolgozott 
tanügyi törvény számtalan olyan előírást 
tartalmaz, amelyek javítanának a jelen-
legi helyzeten, csakhogy azokat sosem 
tartották be.

A pedagógusképzés 
is reformra szorul
„Sorra hoz meg most is a politikum tan-
ügyi törvény módosítása címszó alatt 
olyan intézkedéseket, amelyek már ben-
ne vannak az érvényben lévő jogszabály-
ban, csak azokat nem tartotta be senki” 

– magyarázta a szakember, aki éppen 
emiatt erősen kételkedik a jövőbeni re-
formok hatékonyságában. A diákok haté-
konyságának a javítása érdekében alkal-
mazandó intézkedésekkel kapcsolatban 
elmondta, az RMPSZ álláspontja szerint a 
kerettanterv gyerekközpontú modernizá-
lására és rugalmasabbá tételére van szük-
ség oly módon, hogy sokkal több lehető-
sége nyíljon az oktatási intézményeknek 
arra, hogy a programot saját arculatuk-
nak megfelelően újítsák meg. „Nagy 
problémát jelent a pedagógusképzés, a 
továbbképzés, vagy akár a pedagógusok 
átképzése. Ez is reformintézkedések-
re szorul, nem beszélve a fi nanszírozás 
kérdéséről, mert a pedagógusképzés, a 
továbbképzés és az átképzés is a fi nan-
szírozás tekintetében csak és kizárólag 
európai uniós projektekre szorítkozik, 
a román költéségvetésből nagyon keve-
set fordítanak ezekre” – nehezményezte 
Burus-Siklódi Botond. Hozzáfűzte, ezek 
mind összefüggnek egymással, nem le-
het külön kezelni őket, és nem volna 
szabad külön intézkedéscsomagokat ösz-
szeállítani, hanem a teljes körű rálátást 
és megközelítést kellene törvényesíteni, 
akár egy új tanügyi törvény formájában. 
Mint mondta, a pedagógusszövetség to-
vábbra is kitart amellett, hogy a régi jog-
szabály – amit mérföldkőnek neveztek 
– nagyon sok tekintetben most is alkal-
mas az újításra, csak be kellene tartani az 
előírásait.

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