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Emellett nyári táboraikban is 
lehet gyakorolni a román nyelvet, 
ráadásul ezek vegyes nemzeti-
ségű rendezvények, román gye-
rekek is részt vesznek rajtuk – ők 
angolul vagy más nyelven tanul-
nak. Gyöngyösi Csilla szerint itt 
kifejezetten arra szocializálják a 
gyerekeket, hogy találkozzanak, 
és rájöjjenek, hogy a másik „nem 
eszi meg”.

Egyre több csoport indul
Két éve ajánl románnyelv-fej-
lesztő tanfolyamokat magyar 
ajkú gyerekeknek az egyik leg-
nagyobb kolozsvári nyelviskola, 
a Bridge Language Study House 
is. Pillich-Wright Gyöngyvér ta-
nulmányi igazgató a Krónikának 
elmondta, kezdetben a bukaresti 
Etnikumközi Kapcsolatok Hiva-
tala (DRI) támogatásával falusi 
gyerekeknek oktattak román 
nyelvet. „Kolozsvári anyukákkal 
egyeztetve rájöttünk: nagy szük-
ség van arra, hogy megtanítsuk, 
gyakoroljuk a gyerekekkel a 
mindennapi, beszélt román nyel-
vet, fejlesszük a szókincsüket, 
beszédkészségüket” – vázolta a 
folytatást. Az első, szemeszteres 
bontású tanfolyam tavaly indult 
elemi osztályos gyerekekkel. 
Idéntől felépítettek egy tanfo-
lyamszerkezetet iskolás – nul-
ladiktól 12. osztályig – gyerekek 
számára, így különböző korosz-
tályú gyerekek tanulnak párhu-
zamos csoportokban.

„Egyre nagyobb az érdeklő-
dés. Több olyan kérésünk is van, 
hogy egyes osztályokból a román-
ból gyengébb gyerekek közösen 
jöjjenek hozzánk tanulni. Van 
báthorys osztályunk, a Reformá-
tus Kollégiumból is érdeklődtek 
– mesélte a nyelviskola vezető-
je. – A létszám egyre növekszik, 
februártól négy párhuzamos cso-
portra van ígéretünk.” Ősszel két, 
tavaly három csoport működött, 
és nyáron is több ízben hirdettek 
románnyelv-tábort. A februárban 

ismét induló románnyelv-fejlesztő 
klubba való felvételért 30 lejt kell 
fi zetni óránként, a 15 hetes, féléves 
modul teljes ára 900 lej.

Szabad hibázni!
Főleg az 5. osztályos gyerekeknek 
van szükségük segítségre, sokak-
nál az elemi után jön ugyanis a 
felismerés, hogy a gyerek nem be-
széli a román nyelvet, rossz jegyei 
vannak. Ezért elsősorban abban 
próbálnak segíteni a diákoknak, 
hogy jobban boldoguljanak az 
iskolában. „Nem tudnak beszélni 
románul, nincs aktív szókincsük, 
hiába kiterjedt a passzív. Nem 
tudják kiejteni a román szavakat, 
és a mondatba fűzés is probléma. 
Ebben próbálunk segíteni, szókin-
cset gyarapítunk, beszédhelyzete-
ket teremtünk az órákon. A nyelv-
tant is gyakoroljuk, de a fő cél a 
szókincs aktiválása, a beszédkész-

ség fejlesztése” – magyarázta Pil-
lich-Wright Gyöngyvér.

Minden csoportban akad olyan 
gyerek, akiben akkora a gátlás, 
hogy meg sem mer szólalni ro-
mánul. Ilyenkor elsőként megy-

győzik arról, hogy nem gond, ha 
hibázik. „Az iskolában azt nevelik 
beléjük, hogy nem szabad hibáz-
ni. Ez egy hatalmas gát, a gyerek 
nem mer megszólalni románul, 

mert fél, hogy lebunkózzák, meg-
szidják, rossz jegyet kap. Nálunk 
az oktató pozitívan, motiválóan 
fordul a gyerekhez, nem baj, ha 
hibázik. Ez annak a jele, hogy ját-
szik a nyelvvel, próbálkozik, mi 
a hibákat pozitív aspektusként 
kezeljük” – mutatott rá a hozzáál-
lásbeli különbségre a nyelviskola 
vezetője. Ez nagy segítség a hala-
dásban, akárcsak a visszacsato-
lás, a szülőkkel való folyamatos 
kapcsolattartás is.

A román mint második nyelv
„Az iskolai oktatás nagyon elméle-
ti, nincs idő gyakorlatba ültetni a 
tanultakat. Mindent hall, és min-
dent leír a gyermek – ez a pasz-
szív románnyelv-tanulás, amit az 
iskolai rendszer alkalmaz, nálunk 
viszont nem ez a cél” – vont párhu-
zamot Pillich-Wright Gyöngyvér. 
Hangsúlyozta, nem a nyelvtanon 

van a hangsúly, hanem az iskolá-
ban megtanult nyelvtani szabá-
lyok alkalmazásán. Mivel erre nem 
létezik tankönyv, a pedagógusok 
találják ki a tananyagot, így telje-
sen személyre szabottak az órák.

A Bridge nyelviskola tanfolya-
mainak különlegessége, hogy a ro-
mánt második nyelvként tanítják, 
ami különbözik a románt idegen 
nyelvként oktató programoktól. 
„A román nem anyanyelvünk, 
de mivel román nyelvközegben 
élünk, nagyon sok passzív isme-
rettel rendelkezünk. Nem nulláról 
kell megtanuljuk a nyelvet, hanem 
a nyelvi készségek aktiválására, 
ön bizalomnövelésre tevődik a 
hangsúly. Arra, hogy legyen mer-
sze a gyermeknek elmenni az üz-
letbe, és kérni egy kenyeret, vagy 
az úszótanfolyamon beszédbe 
elegyedni egy román gyerekkel” 
– összegzett lapunknak az oktató.

Sok magyar gyereknek vannak rossz élményei a román nyelvvel, ezért meg sem mer szólalni románul

 » A foglalkozások 
lényege, hogy segítsék a 
gyerekek román nyelvvel 
való valós találkozását. 
Hogy amikor éles helyzet-
ben van – például eltöri a 
lábát és bekerül a kórház-
ba –, tudja elmondani, 
hol fáj, mi történt vele. 
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