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Összehangolni a tudásszintet
Ha a diáknak gazdagabb lesz a szókincse, bátrabban szólal meg, jobban bízik önmagában

H A J N A L  C S I L L A

M inden diák máshonnan 
jön. Van, aki vidékről, má-
sok olyan általános iskolá-

ból, ahol több kapcsolatuk volt a ro-
mán diákokkal, ezért mindegyikük 
más szinten beszéli a nyelvet, ami-
kor megérkezik ide kilencedikben 
– kezdi a beszélgetést Bogdan Rațiu 
a pénteki nagyszünetben a Bolyai 
Farkas Gimnázium könyvtárában. 
Mint mondja, a gimnáziumi tanári 
pálya egyik legnehezebb része az, 
hogy összehangolják a tanulók tu-
dásszintjét, hogy mindenkivel azo-
nos nívón tudjanak dolgozni. 

Néhány éve létezik Romániában 
speciális program a kisebbségek 
nyelvtanulására, specifi kus tan-
könyvük is van, de ezt a tanárok 
nem mindig használják – vallja be. 
Ő maga legalábbis sosem használta, 
helyette munkalapokat alkalmaz, 
amelyeket az osztályokhoz iga-
zít. Úgy véli, a tankönyv a diáké, ő 
használhatja forrásként, hazavihe-
ti, feladatokat oldhat a segítségé-
vel, tanulhat belőle. Munkalapjai 
megszemélyesített foglalkozásokat 
tartalmaznak, ezeket követi, és ha 
a diákok kezdik jobban birtokolni a 
nyelvet, akkor emeli a szintet. A tan-
terv mindenhol ugyanaz, a pedagó-
gusnak mindig az adott osztályhoz 
kell igazítania az iskolai programot 
– magyarázza a fi atal román szakos 
tanár, aki rögtön az egyetem elvég-
zése után a marosvásárhelyi Bolya-
iban kötött ki, és azóta is ott tanít.

Elsajátítani egy nyelvet

Az elmúlt két évben voltak olyan 
diákjai, akik tízest értek el a ro-
mán érettségin, ami nem kis tel-
jesítmény, tekintve hogy a román 
tagozaton is ritka jegynek számít 
ez az érettségi vizsgán. Kíváncsiak 
voltunk, hogy szerinte ezek a diá-
kok azért érték-e el a legmagasabb 
jegyet, mert kiemelkedően okosak, 
vagy esetleg mert családjuknak más 
hozzáállása volt a nyelvtanuláshoz. 
Bogdan Rațiu szerint erre nincs sza-
bály. „Nagyon kellemes meglepetés 
volt számomra a tavalyi tízes, a lány 
nyárádszeredai, és nem is kétnyel-
vű családból származik, ahogy a 
tavalyelőtt tízest elért diákok sem. 
Egy dolog a nyelvtudás, és másik a 
nyelv tantárgyként való tanulása, 
engem pedig épp ez a különbség ér-
dekel. Úgy terveztem el az anyaggal 
való haladást is, hogy előbb megta-
nítom nekik a nyelvet, majd ezután 
fi nomítunk rajta irodalmi szövegek 

segítségével. Szeretnék a román iro-
dalomból és kultúrából is tanítani 
nekik, számomra plusz értéket jelent 
az, hogy ők két nyelven beszélnek 
és tudnak összefüggéseket találni 
a magyar irodalommal is, nyitot-
tak más irodalmak felé is. Azok a 
diákok, akik két éve kaptak tízest a 
román érettségin, jól birtokolták a 
román nyelvet, Szászrégenből vol-
tak, ezért másként haladtak előre az 
év folyamán, de nagyon felelősség-
teljes tanulók voltak. A tízeseket ne-
hezen szerzik be a román tagozaton 

is” – mesélte. Hozzátette, nem úgy 
kezeli magyar diákjait, hogy ne-
kik kevesebbet kell tudniuk, mivel 
magyarok. Bogdan Rațiu azon az 
elven van, hogy egy adott ponton 
azonos nyelvtudással fognak ren-
delkezni a román diákokkal, és így 
megadja számukra a lehetőséget 
arra, hogy elsajátítsanak egy nyel-
vet. „Magas szinten sosem könnyű 
megtanulni egy nyelvet, ezért ha 
nem kicsinyítem le annak az érté-
két, nem hozom lejjebb a mércét, 
a gyerek automatikusan többet ta-
nul, így négy éven át folyamatosan 
tanítom őt dolgozni a nyelvvel, és 
ennek meglátszik az eredménye” – 
magyarázza a pedagógus.

Egységesebb elvárások

Kérdésünkre, hogy mégis hol kö-
vetkezik be törés a diákok romány-
nyelv-tanulásával kapcsolatos fo-
lyamatban, megfogalmazta, valahol 
általános iskolában látja a törést, 
ahol rendszer szintjén nincsenek 

egész pontosan lefektetve az elvá-
rások. „Nagyon változó a diákok 
hozzáállása a nyelvhez, de azt észre-
vettem, hogy amióta a gyerekek nem 
játszanak együtt a tömbház mögött, 
nincs annyi személyközi kapcsola-
tuk, azóta nincs annyi bátorságuk 
sem. De ez a társadalmi változások 
következménye, nem feltétlenül egy 
etnikai közösségé. Néha biztosan 
mentalitás kérdése is, de azt gondo-
lom, hogy 2020-ban már fel kellene 
hagynunk a diff erenciálódás gondo-
latával, mert a közösségek egymás 

mellett élnek, ennek hozadéka, hogy 
közben nyitottabban látjuk a világot. 
Ezt tanítom a diákjaimnak is, hogy 
lássák nyitottabban a dolgokat. A 
legelső órán meg is mondom nekik, 
néha hibázunk, semmi gond nincs 
ezzel, azért vagyunk itt, hogy ezeket 
kijavítsuk, a végeredmény érdekel. 
Az úton néha megállunk, gondol-
kodunk, aztán továbbmegyünk, 
megint megállunk, elmélyítjük a ta-
nultakat” – fejti ki a tanár. A törést 
valahol az általános iskolában látja, 
szerinte abból következnek a pontat-
lanságok, hogy mivel mindenki más-
honnan érkezik gimnáziumba, más 
szövegek által került kapcsolatba a 
román nyelvvel, ezért más-más sza-
vakat ismer. „Jó lenne egy pontosabb 
kiegyenlítés, amely megfogalmazza, 
hogy ötödik osztályig ezt az alapszó-
kincset kell elsajátítaniuk, ezeket a 
kötőszavakat, ezeket a főneveket. 
Legyenek tisztábbak az elvárások, 
hogy líceumig egységesebb szintre 
juthassanak a diákok” – magyaráz-
za. Szerinte ha a diáknak gazdagabb 

lesz a szókincse, bátrabban szólal 
meg, jobban bízik önmagában. „Is-
merek más románnyelv-tanárokat, 
akik magyar tagozaton tanítanak, és 
nagyon nyitottan állnak a kérdéshez, 
azaz nem hiszem, hogy a tanárral 
való kapcsolatból jön a törés, inkább 
a félelemből, hogy nem tudja megfe-
lelően az alapszókincset ahhoz, hogy 
kommunikálni tudjon. Úgy gondo-
lom, hogy az önkifejezés képességét 
idővel megtanulják. Három hónap 
elteltével már nincs gondjuk a fogal-
mazással”– véli a pedagógus.

Értelmet adni a mondatoknak

„Látni kellene a diákok hozzáállá-
sát, mert úgy vélem, a hozzáállásuk 
fogja őket felemelni” – fejezi ki a ta-
nár. Ottjártunkkor éppen Bálint-nap 

volt, és a találkozásunk előtti órán 
a tizenegyedikesek nagyon akartak 
beszélgetni a szerelemről Eminescu 
kapcsán – meséli. Az érdekli őt, hogy 
miként teszik fel a kérdéseket, ho-
gyan közelítenek a témához, hogyan 
próbálják megérteni. „Tudniuk kell 
a nyelvet, de értelme is kell lennie 
annak, amit mondanak, ezt pedig 
az irodalom és a művészet adja meg 
számukra. Ha létezik egy folyamatos 
párbeszéd a művészettel, és látják, 
hogy a tanár nem csak a román iro-
dalomról beszél nekik, és összefüg-
géseket fedeznek fel, akkor kitágul 
előttük az interkulturális dimenzió” 
– foglalja össze a nyelvtanulás és az 
irodalom kapcsolatát a pedagógus. 

Bogdan Rațiu kilencedikben 
mindig bemegy a szülői értekezle-
tekre, hogy minél jobb kapcsolatot 

tudjon kialakítani a szülőkkel, és 
mint mondja, soha nem tapasztalt 
vonakodást vagy ellenérzéseket a 
részükről. „Azt hiszem, minden szü-
lő, aki itthon dolgozik, tudja, hogy a 
gyerekének szüksége lesz a romány-
nyelv-tudásra. A támogatásukat 
kértem abban, hogy a diákok meg-
tanuljanak románul: hallgassanak 
otthon a román rádióban országos 
híreket, hogy kapcsolatba léphesse-
nek a romániai kultúrával és civili-
zációval is. Azt vettem észre rajtuk, 
hogy lehorgonyoztak a közösségi 
médiában, és nem követik, hogy mi 
történik az országban, el vannak 
szakadva a valóságtól. Ha meghall-
gatják a román híreket, az formálja 
szókincsüket, nyelvi készségüket, 
ugyanakkor az üzenet megértésével 
arról is fognak tudni, hogy mi törté-
nik az országban, hiszen már most 
van társadalmi életük, és egyszer 
majd döntéseket is kell hozniuk” – 
mondja Bogdan Rațiu.

Nézzenek román nyelvű filmeket

Kérdésünkre, hogy elég-e heti öt óra 
egy nyelv elsajátításához, határo-
zott választ kaptunk: nem elég, fő-
ként úgy, hogy legtöbben nincsenek 
kapcsolatban a korosztályukbeli ro-
mánokkal, ezért ennek ellensúlyo-
zásáért néha román nyelvű híreket 
vagy fi lmet kellene nézniük, mert ez 
lenne a normális – vallja. A mostani 
nemzedék bezárkózott, sokat lóg a 
közösségi oldalakon, de amikor be-
hívott az órájára egy rendezőt vagy 
egy színészt, vagy elvitte őket szín-
házba, megnézték a Liviu Rebrea-
nu Társulat A méhecske a fejemből 
című darabját, nagyon aktívak vol-
tak, kérdéseket tettek fel, „beléptek 
a normális életbe” – meséli a peda-
gógus, aki szerint csak motivációra 
van szükségük, mert a mai fi atalok 
hamar passzívvá válnak, mivel ők 
nagyon gyorsak, és az iskola nem 
mindig tudja felkínálni nekik ezt 
a gyors információáramlást, így a 
legegyszerűbb megoldásokat kere-
sik. „Ezért nemcsak a tanórák for-
málják a nyelvtudásukat, hanem a 
mindennapi interakciók is”– mutat 
rá a tanár, aki bevallotta, hogy néha 
tetszik, néha pedig nem, amit lát raj-
tuk, ha olvasásról van szó. „Egyszer 
megkérdeztem, hogy olvastak-e va-
laha Marcel Proustot, humán beállí-
tottságúak lévén, de nem ismerték. 
Viszont láttam négy diákot, akik le-
jegyezték a nevét, tehát csak rá kell 
venni őket. Nálam csak azt kötelező 
elolvasniuk, ami az érettségire kell, 
de más szövegeknél találok más 
motivációs módszereket az érdeklő-
désük felkeltésére. Szerencsés va-
gyok, hogy a Bolyaiban lehetek és 
jó diákjaim vannak, akik nyitottak 
a kultúra és az információ iránt” – 
zárja a beszélgetést Bogdan Rațiu, 
éppen jókor, mert közben le is járt 
a nagyszünet, kezdődhet a románó-
ra a kilencedikben.

Bogdan Rațiu szerencsésnek 
tartja magát, amiért a kultúra 
iránt nyitott bolyais diákokat 
taníthat
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• Bogdan Rațiu románt tanít magyar diákoknak a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Gimnáziumban. A fiatal pedagógus szerint nemcsak a tanórák formálják a nyelvtu-
dást, hanem a mindennapi interakciók is, ezért fontosnak tartja, hogy az órán ne 
csak a román irodalomról beszéljen nekik, hanem összefüggéseket fedezzenek fel, 
és akkor kitágul előttük az interkulturális dimenzió.




