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 » BÁLINT ESZTER

Jelen pillanatban nem lát okot a tanévkez-
dés elhalasztására Nelu Tătaru egészség-

ügyi miniszter, de biztos, ami biztos alapon 
óvatos lehet a kezdés. „Ebben a pillanat-
ban nem látok okot arra, hogy ne tudjuk 
megszervezni a választásokat, és ami még 
fontosabb, hogy ne kezdődhessen el a tan-
év. De elővigyázatos lesz a kezdés. Van for-
gatókönyv az esetszám megnövekedésének 

felgyorsulására, mint ahogy arra is, hogy a 
szabályok betartásával két-három hét után a 
számok csökkenni kezdenek” – fogalmazott 
az egészségügyi tárca vezetője a Digi 24 hír-
televízió hétfő esti műsorában. A tanévkez-
désre egy forgatókönyvet is megemlített, mi-
szerint első körben csak a diákok harmada 
térne vissza az iskolapadokba, kétharmaduk 
online venne részt az órákon, majd vetésfor-
góval tanulnának hol otthon, hol az iskolá-
ban. Hasonló óvatos tanévkezdésről beszélt 

a múlt héten Monica Anisie oktatási minisz-
ter is, aki a koronavírus-világjárvány miatt 
szintén nagyon kevés esélyt lát arra, hogy az 
ősszel a megszokott keretek között lehessen 
elkezdeni a tanítást. „A legjobb forgatókönyv 
az, ha a diákok egy része az iskolában lesz, a 
többiek online rendszerben követik az órákat, 
majd a járványhelyzet alakulásának függvé-
nyében cserélik egymást a csoportok. Számo-
lunk azzal is, hogy nem lesz semmi gond. De 
nem hiszem… Az egyik forgatókönyv az volt, 

hogy kezdjünk a megszokott módon, de ez 
nem normális helyzet. Ha pedig még rosszab-
bá válik, akkor online folytatjuk a tanítást” – 
fogalmazott Monica Anisie. Arra a felvetésre, 
miszerint a diákok nem elégedettek azzal, 
ahogyan az online oktatás zajlott, a minisz-
ter megjegyezte, a következő időszakban 
képzéseket fognak tartani a pedagógusok-
nak. Jelezte egyúttal: pénzt utaltak ki tábla-
gépek vásárlására, a tenderfüzet is elkészült, 
a határidő szeptember 10-e.

Forgatókönyv tanévkezdésre: első körben a diákok harmada tér vissza

 »  „Tesztelés és szakmai vita 
hiányában ez a tételsor ebben a 
formában nem állja meg a helyét, 
nem veszi fi gyelembe az élet-
kori sajátosságokat, a magyar 
gyerekek román nyelvű olvasási 
és szövegértési képességeit” – 
szögezte le Tódor Erika egyetemi 
oktató.

Alkalmazott, funkcionális nyelvtu-
dást mér a román képességvizsga 
magyar diákok számára közzétett 
új mintatétele, ami megfelel az 
elvárásoknak. Azonban a tételsor 
olyan hosszú, hogy még egy román 
anyanyelvűnek is nehezére esik két 
óra alatt megoldania – összegeztek a 
Krónikának nyilatkozó szakemberek.

 » BÍRÓ BLANKA

S zemléletváltást tükröz a román nyelv 
és irodalom képességvizsga magyar 
tagozat számára közzétett mintaté-

tele, ám olyan hatalmas terjedelmű, hogy 
két óra alatt még egy románul anyanyelvi 
szinten beszélő diák sem tudná kidolgozni 
– vélik a Krónika által megszólaltatott ok-
tatási szakemberek. Ugyanakkor a tételsort 
ezúttal sem igazították a székelyföldi ma-
gyar diákok román nyelvű olvasási és szö-
vegértési képességeihez: valószínűleg az 
interetnikus környezetben élők jobban meg 
tudják oldani ezeket a feladatokat, mint a 
tömbmagyar vidéken élő diákok.

A bukaresti tanügyminisztérium okta-
tási és felmérési központja (CNPEE) a na-
pokban tette közzé a  jövő évi képesség-
vizsga tételeit és javítórácsát. Az ősszel 8. 
osztályt kezdő diákok az eddigitől eltérő 
struktúrájú tételekből vizsgáznak majd, 
mivel ők az első évfolyam, amelynek tag-
jai már előkészítő osztályba jártak, és az 
új kerettanterv szerint tanultak. A CNPEE 
a matematikán kívül a román nyelv és iro-
dalom – román és magyar tagozat számá-
ra külön kidolgozott – tételsor modelljét 
tette közzé, a közeljövőben az anyanyelvi 
tételek mintái is megjelennek.

Nem bemagolós
Alkalmazott, funkcionális nyelvtudást 
mér a mintatétel, ebben tükröződik a 
szemléletváltás, hiszen nem „bemagolt” 
tudást vár el a diákoktól – szögezte le 
megkeresésünkre Tódor Erika, a Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
tanszékvezetője, aki évek óta tanulmá-
nyozza a román nyelv hatékony elsajá-
tításának feltételeit a romániai kisebb-
ségek, főként magyar anyanyelvűek 
esetében.    Hangsúlyozta, a tételsorban 
sok érdekes, funkcionális szemléletet 
követő feladat van, viszont  akkora ter-
jedelmű, hogy legalább négy órát venne 
igénybe az alapos kidolgozása, miköz-
ben a kisérettségin két óra áll a diákok 
rendelkezésére. „Tesztelés és szakmai 
vita hiányában ez a tételsor ebben a for-
mában nem állja meg a helyét, nem veszi 
figyelembe az életkori sajátosságokat, a 
magyar gyerekek román nyelvű olvasási 
és szövegértési képességeit” – szögezte 
le az egyetemi oktató.

Gyakorlatilag két fő szöveget és két 
mellékszöveget kell értelmezniük a diá-
koknak; nagyon sok a szövegírás, ami sok 
időt vesz igénybe. A halakról szóló tudo-
mányos szöveg esetében a tétel összeállí-
tói nem vették fi gyelembe, hogy a magyar 
diákok a biológiát, fi zikát anyanyelvükön 
tanulják, az utolsó tétel pedig egy bonyo-
lult  Ioan Slavici-szöveg, aminél több szó 
magyarázatát még a tétel összeállítói is 
feltüntették, érzékelve, hogy a magyar 
diákok   nem értik meg, mégis ez alapján 
kell szöveget írniuk – részletezte a nehe-
zítő körülményeket Tódor Erika. Hangsú-
lyozta, ez a nemzedék, amely szeptem-
berben kezdi a nyolcadik osztályt, mindig 
elkésett vagy meg sem jelent tankönyvek 
alapján kellett hogy tanuljon, mindig 
bizonytalan volt a tantervalkalmazás. 
Ugyanakkor a tanároknak eddig nem volt 
semmilyen információjuk a záróvizsgák-
ról, ami pedig nagymértékben meghatá-
rozta volna a munkastílusokat. „Mindezt 
fi gyelembe véve, ésszerűen és  körültekin-
tően kell kidolgozni a tételeket” – szögez-
te le a szakértő.

Be kell gyakorolni
A tételsor tényleg a nyelvismeretet méri, 
ám még a gyerekek nyelvi fejlettségi szint-
jéhez kell igazítani – véli hasonlóképpen 
Forgó Erika, a marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas Elméleti Líceum románszakos ta-
nára. A pedagógus lapunknak kifejtette, 
valójában az új tantervnek éppen ez volt a 
lényege, hogy a nyelvismeretre helyezze a 
hangsúlyt, azt mérje, hiszen ha a gyerekek 
bemagolnak egy szöveget, azzal később 
már semmit nem tudnak kezdeni. A sajátos 
románnyelv-tanítás lényege az, hogy alkal-
mazott nyelvi ismereteket gyakoroltasson 
a tanterv, és ezt „mérje” a vizsga, ilyen 
szempontból a tételsor nagyjából megfelel 
az elvárásoknak – szögezte le a pedagó-
gus. Első olvasatra újszerű a megközelítés, 

de ha a diákok begyakorolják, ilyen jellegű 
teszteket oldanak meg, belejönnek, biza-
kodik Forgó Erika.  Szerinte annak a diák-
nak, aki eddig is szövegértést gyakorolt az 
órán, megismerte az új tankönyv típusfel-
adatait – például az igaz–hamis, kiegészí-
tendő tartalmakra vonatkozó feladatokat 
–, és rendelkezik minimális nyelvtani 
ismerettel, ami valamennyi nyelv elsajá-
tításához szükséges,  akkor nem jelenthet 

nehézséget ez a vizsgatétel. A pedagógus 
ugyanakkor reméli, hogy nem ez a végle-
ges forma, csak irányadó, és a tényleges 
vizsgán ennél valamivel egyszerűbb, keve-
sebb, rövidebb idő alatt megoldható kér-
désekkel szembesülnek a diákok. „Nem 
kell megrémülni, a modell sok új, de jó 
feladatot tartalmaz, be kell ezeket gyako-
rolni” – biztatja a diákokat és a szülőket 
Forgó Erika. Véleménye szerint ez a mód-
szer hosszú távon sokkal eredményesebb, 
mint a régi modell, hiszen az a diák, aki 
ezeket a tételeket megoldja, bizonyítja, 
hogy tud szövegekkel dolgozni, érti, amit 
olvas, ki tudja fejteni a véleményét, és ez-
által biztosabban, otthonosabban mozog 
román nyelvi közegben. A szemléletváltást 
tükröző egyik példaként említette, hogy 
míg eddig rokonértelmű szavakat kellett 
írjanak a diákok a vizsgán, most az értel-
mező szótárból megadott szócikkből kell 
kiválasszák a szövegkörnyezetbe beillőt.

Túl sok a feladat
Korszerűnek tartja a tételsort Bartolf 
Hedvig tankönyvíró is, hangsúlyozva, 
hogy a nemzetközi nyelvvizsgák is ha-
sonló feladatokat tartalmaznak- Ám az a 
gond vele, hogy ezt még egy román anya-
nyelvű diák sem tudná megoldani két 
óra alatt. „Túl sok a feladat, sok az olva-
sásértés, állandóan vissza kell lapozni, 
újraolvasni, hogy a kérdésre megtalálja 
a választ. Még egy románul jól beszélő 
felnőttnek is nagyon kell iparkodnia, 
hogy ezt a tételmintát két óra alatt meg-
oldja. Egy 14–15 évesnek diáknak   ebben 
formában biztos nem fog sikerülni” – 
szögezte le a pedagógus. Bartolf Hedvig 
szerint mindenképpen ki kell venni fel-
adatokat a tételsorból. Ő is abban bízik, 
hogy az első próbavizsgák után, a peda-
gógusok visszajelzései alapján egyszerű-
sítik a modellt. Arra mindenképpen jó ez 
a minta, hogy szeptembertől már tudják, 
mire kell készülni, be tudják gyakorolni 
ezeket a feladattípusokat; ilyenek külön-
ben már a tankönyvekben, a munkafü-
zetekben is vannak. A gyerekek szeretik 
az igaz–hamis típusú feladatokat, ám 
ezeknél is nagyon kell összpontosítani, 
mert könnyű   elrontani a választ. Bartolf 
Hedvig szerint a kijárási tilalom idején a 
távoktatás során rengeteg gyakorlótételt 
tett közzé a oktatási minisztérium az idei 
vizsgázóknak, és ezt a lehetőséget biz-
tosítani kell a következőkben is, hogy a 
diákok megszokják, begyakorolják a fel-
adatokat.

Aggódó szülők
A lapunk által megszólaltatott székely-
földi szülők péntek óta a romántesztet 
oldják, és aggódnak, hogy az új feltéte-
lek közepette miként teljesít majd a gye-
rekük. „A magolás értelmetlen volt, de 
nyújtott egy fogódzót. Ha a gyerek meg-
tanult néhány irodalomelméleti megha-
tározást, biztos, hogy arra kapott pon-
tokat a vizsgán” – mondta el lapunknak 
egy neve elhallgatását kérő édesanya. Ő 
attól tart, hogy ha a gyerek nem érti meg 
az adott szöveget, akkor nem boldogul 
a tételsorral „Megpróbáltuk közösen 
megoldani: az biztos, hogy két óra alatt 
szülői segítséggel sem sikerült. Az isme-
retlen szavakat a  szövegkörnyezetből 
nagyjából kikövetkeztette, ám nyomás 
alatt ez nem biztos, hogy sikerülni fog” 
– részletezte a szülő. Egy másik anyuka 
is attól tart, hogy erre a vizsgatípusra nem 
tud megfelelően felkészülni a gyereke. „Az 
elmúlt három évben leíró nyelvtant tanult, 
magolta a lírai, epikai és drámai szöveg 
meghatározását.  E gyszerűbb szövegekkel 
elboldogul, de egy tudományos leírást, 
vagy egy archaikus Slavici-szöveget nem 
ért meg maradéktalanul. Nem tudjuk, elég 
lesz-e egy tanév, hogy erre felkészüljön” – 
mondta aggódva a szülő.

Meg kell vágni. Szakemberek szerint mindenképpen ki kell iktatni feladatokat a tételsorból

ÉREZHETŐ A VÁRT SZEMLÉLETVÁLTÁS A KÉPESSÉGFELMÉRŐ ÚJ TÉTELSORÁN, ÁM AGGASZTÓ A HATALMAS TERJEDELEM 

Még van mit javítani a románvizsga-mintán
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