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A romániai oktatási rendszer 
legfőbb hibáiról, a jövőbeni is-
kola várható jellemzőiről Frigy 
Szabolcsot, a szatmári Hám 
János Római Katolikus Teológi-
ai Líceum iskolai tanácsadóját, 
nevelési igazgatóját, a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem 
szatmári kirendeltségének ok-
tatóját kérdeztük. Kifejtette, az 
információk szelektálására, az 
álhírek kiszűrésére is tanítani 
kellene a gyerekeket, akiknek 
kíváncsiságát, és tulajdonkép-
pen a legfőbb erőforrásait po-
csékolja el a tanügyi rendszer.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

– A Magyarság Háza Szabadegye-
tem keretében tartott előadást az 
iskolarendszer problémáiról, kihívá-
sairól. Miért ezt a témát választotta?
– Az intézmény munkatársai, akik 
a fi lmeket készítik, megkerestek, 
és kérdezték, hogy miről beszélnék 
szívesen. Mivel számomra fontos 
az iskolarendszer újragondolása, 
ezért ez volt az első témajavasla-
tom, amit a budapesti szerkesztők 
jóváhagytak. Egyébként a Magyar-
ság Háza intézmény célja, hogy a 
Magyarországon és a határokon túl 
élő közösségek között megerősítse a 
kapcsolatot, kialakítson egy pozitív 
magyarságképet, erősítse az egy-
más iránti felelősségérzetet. Színes 
programokat kínál a különböző 
korosztályok számára: kulturális 
rendezvényeket, ismeretterjesztő 
előadásokat. Új helyzetbe kerültek 
ők is a pandémia miatt, és a buda-
pesti vezető kezdeményezte, hogy a 
Magyarság Háza online felületen is 
megjelenjen. Ennek állandó prog-
ramja az úgynevezett akadémia: 
helyi szinten próbálnak megszólí-
tani embereket, hogy közérdekű, a 
közösség szempontjából fontos té-
mákról beszéljenek.

– Sokszor elhangzik, hogy az iskola 
szerepe megváltozott a 21. század-
ban, hogy nem azt a szerepet tölti 
be, amit korábban. Hogyan látja ezt?
– Az iskolának mindig az volt a sze-
repe, hogy valamilyen formában 
felkészítse a diákjait az életre. Hogy-
ha belegondolok, az érettségi épp 
erről szól: az iskolát elvégezve vajon 
érett-e a gyerek? Amikor még nem 
létezett iskola, akkor is összegyűj-
tötték a falvakban a fi atalokat, akik-
nek átadták az eredettörténetet, és 
onnantól kezdve felnőttnek szá-
mítottak. Ez azt is jelentette, hogy 
értették a körülöttük lévő világot. 
Alapvetően ez lenne fontos most 
is: mennyire érti a világot egy 18 
vagy 19 éves fi atal felnőtt. Az iskola-
rendszer azért is recseg-ropog, mert 
a világ egyre bonyolultabb, egyre 
összetettebb, egyre kevésbé értjük, 
és az iskolának több erőfeszítésre 
lenne szüksége, hogy értő gyereke-
ket engedjen útjukra. Szerintem a 
fi atalok is érzik, hogy az iskola nem 
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Elpocsékolja a rendszer a gyerek erőforrásait

Frigy Szabolcs: a rendszer pozitív irányú megváltozásához társadalmi párbeszédre is szükség van 

 » A gyereknek 
meg kell tanul-
nia információ-
kat keresni, és 
kritikusnak lenni 
az információk-
kal szemben. 
Jelenleg „infor-
mációzaj” van, 
amiből ki kellene 
szűrni az értel-
mes dolgokat. De 
nem tanítanak 
Romániában kri-
tikai hozzáállás-
ra nevelő, „fake 
news” (álhír) 
nevű tantárgyat, 
pedig fontos 
lenne a jelenlegi 
helyzetben.

 » A gyerek 
számára nincs 
oktatási rend-
szer, csak a 
tanár van, aki 
bemegy az órára. 
Tulajdonképpen 
a tanár testesíti 
meg a rendszert. 
Annyira kiszámít-
hatatlan a jövő, 
hogy az iskola 
amúgy sem tudja 
követni. 

a jelen társadalomról szól, hogy az 
élet most nem ilyen. Ez feszültséget 
eredményez, mert azt érzik, hogy túl 
kell élni ezt a négy vagy nyolc évet. 
Rendkívül fontos lenne, hogy ezen 
változtassunk. Régen lényeges volt 
a lexikális tudás. Az iskolarendszer 
nagyon sokáig arra épült, hogy amit 
„itt hallasz, azt vidd haza, memo-
rizáld, és mondd vissza!” Ma, a 21. 
században ez nem működik. Ott van 
a Google-kereső, ami mindent tud, és 
az iskolának ehhez az új helyzethez 
alkalmazkodnia kellene. Folyama-
tosan azzal szembesülünk, hogy a 
rendszer még mindig a memorizá-
lásra épül. Az egész iskolarendszert 
egy nagy memóriatesztre redukáljuk, 
holott alkalmazott irányba kellene 
elmenni, ahol az információ adott. 
Így a gyereknek meg kell tanulnia 
információkat keresni, és kritikusnak 
lenni az információkkal szemben. Je-
lenleg „információzaj” van, amiből ki 
kellene szűrni az értelmes dolgokat. 
De nem tanítanak Romániában kriti-
kai hozzáállásra nevelő, „fake news” 
(álhír) nevű tantárgyat, pedig fontos 
lenne a jelenlegi helyzetben.

– Az említetteken kívül még mi okoz-
hat nagy gondot a jelenlegi oktatási 
rendszerben?
– A gyerek számára nincs oktatási 
rendszer, csak a tanár van, aki be-
megy az órára. Tulajdonképpen a 
tanár testesíti meg a rendszert. Any-
nyira kiszámíthatatlan a jövő, hogy 
az iskola amúgy sem tudja követni. 
A tantárgyaknak eszközöknek kell 
lenniük ahhoz, hogy segítsenek a 
gyereknek abban,  hogyan kommu-
nikáljon, mennyire legyen kritikus, 
hogyan működjön együtt. A Világ-
banknak van egy számítása, amit 
„human capital indexnek” hívnak. 
Azt próbálják adatolni, hogy egy or-
szág hogyan bánik a fi atalokkal, mert 
egy ország számára legfontosabb 
erőforrás egy fi atal. 0 és 1 között elhe-
lyezik az országot egy tengelyen, azt 
próbálják megmutatni, hogy a fi ata-
lokban rejlő potenciálokat mennyire 
tudja a rendszer kibontakoztatni. E 
tekintetben a legjobban teljesít Sang-
haj, ott 0,88 az érték: szinte mindent 
ki tud hozni a fi atalokból. Románia 
0,58–0,60 közti értéket mutat fel, ami 

azt jelenti, hogy a fi atalokban rejlő 
potenciálnak majdnem fele elvész, 
nem tudja kihozni a rendszer. Ez 
gazdasági hátrányt is jelent. Van egy 
zseniálisan jó mutatójuk is, ami alap-
ján látható, hogy hány évet töltünk az 
iskolarendszerben, és abból mennyi a 
hasznos idő, amikor valóban hasznos 
dolgokat tanulunk. De az is kiderül, 
hogy ugyanazt az információt, amit 
megtanulunk 14 év alatt, egy jó okta-
tási rendszerben mennyi idő alatt le-
hetne megtanulni. Románia esetében 
minimum két és fél év a veszteséges 
idő, amit a rendszer elpazarol. Ide 
tartozik például az, hogy magoltatjuk 
a diákokat, akik azt érzik, hogy hiába 
járnak iskolába. Amit külföldön na-
gyon jól csinálnak, hogy van víziójuk 
a jövőről, arról, hogy milyen fi atalo-
kat akarnak képezni, milyen világban 
kell nekik helyt állniuk. És többet be-
szélnek a fi ataloknak a boldogságra 
való képességről, ami az életben na-
gyon fontos dolog.
 
– Ön szerint mit veszítenek a diákok 
az online oktatás miatt, illetve milyen 
előnyei lehetnek a távtanulásnak?

– A napokban megjelent egy angol 
kutatás, ami eléggé pesszimista képet 
festett az online oktatási rendszerről. 
Ők konkrétan megnézték, hogy meny-
nyit tanultak a gyerekek az online 
oktatásban: a tapasztalat azt mutat-
ja, hogy a gazdagokat kevésbé érinti 
rosszul, mint a szegényeket. Ott, ahol 
a családnak voltak digitális eszközei, 
nyilván jobban be tudtak kapcsolód-
ni a gyerekek. A francia forradalom 
óta az oktatásnak mindig az volt az 
egyik elvárása, hogy egyenlőség le-
gyen. A román oktatási rendszerben 
a legjobb és legrosszabb iskola között 
hatalmas különbség van, ami szeg-
regál, az online oktatás pedig jelentős 
mértékben szakadékokat okoz. Egyet-
len pozitívuma ennek a platformnak, 
hogy elkezdünk felzárkózni az immár 
harminc-negyven éves történethez, 
miszerint az internet behozható az 
oktatásba. Ezzel együtt megjelennek 
új félelmek, hogy a tanár helyette-
síthető-e? Ha az órát felteszik a You-
tube-ra, akkor a tanárnak nem kell 
megtartania? Ezek a felismerések 
kellene elvezessenek ahhoz, hogy az 

óra ne információközlésről szóljon, 
mert azt meg tudjuk nézni a Youtu-
be-on is. Hanem az lenne a fontos, 
hogy miként vagyunk mi együtt, ho-
gyan tudunk együttműködni, kom-
munikálni. Ez lehetőséget nyújt egy 
jobb rendszer kialakítására, viszont 
ennek megteremtéséhez szükséges 
az ön refl  exió. Gondoljuk végig, mi 
volt rossz és jó ebben az időszakban, 
tanár, diák és szülő ossza meg tapasz-
talatait, legyen erről egyfajta társa-
dalmi párbeszéd.
 
– Előadásában említette a reziliencia 
(rugalmas ellenállási képesség) fogal-
mát. Mit is fed ez az oktatásban?
– A reziliencia nagyon fontos foga-
lommá válik az oktatási rendszer-
ben. Többfajta kontextusban szokták 
használni. Rezilienciának mondjuk 
a változással szembeni ellenálló ké-
pességet: hogyha tudom, hogy a jövő 
kiszámíthatatlan, csak a változás biz-
tos, akkor nekem stabil személyiségre 
van szükségem. Alkalmazkodóképe-
sen kell megbirkózni a változással. 
A szakirodalom reziliens diákoknak 
hívja azokat, akiknek a családi kör-
nyezete nem indokolná, mégis job-
ban teljesítenek: nagyon szegény 
környezetből jönnek, de mégis jól 
teljesítenek. Az oktatási rendszernek 
is ez kellene legyen az egyik megvaló-
sítása, hogy ilyen diákokat képezzen.
 
– Ön szerint jó értelemben változ-
ni fog-e a közeljövőben az oktatási 
rendszer?
– Én örök optimista vagyok, hiszem, 
hogy változni fog, annál is inkább, 
mivel ez ilyen formában sokáig nem 
tud működni. A struktúrán belül 
nagyon sok a feszültség a rendszer 
elemei között. A fi nneknek volt egy 
hatalmas oktatási reformjuk az 1970–
80-as évek környékén, amikor telje-
sen tiszta lappal tudtak meghatároz-
ni egy új oktatási irányzatot. Mindezt 
úgy, hogy volt konszenzus a politikai 
pártok közt arra vonatkozóan, hogy 
merre kell vinni az oktatást. Romá-
niában is ilyen intézkedésre kellene 
törekedni, ugyanakkor társadalmi 
párbeszédre lenne szükség. Rengeteg 
tanulmány és felmérés készült arról, 
hogy milyen a jó oktatási rendszer, 
van honnan ihletet meríteni. Bátor-
ság, támogatás, merészség kellene, 
hogy váltani tudjunk. Szerintem a 
tanárképzőkkel kellene kezdeni, mert 
minőségi oktatás csak ott lehetséges, 
ahol nagyon erős a tanárképzés. Ez 
nagyon összetett folyamat, de el kell 
kezdeni, mivel látjuk, hogy a mostani 
rendszer már nem működik jól.

És fel kell készíteni a gyereket a jö-
vőre, arra, hogy nem ér véget a tanu-
lás az érettségivel vagy az egyetem-
mel. Tanulási ökoszisztémában kell 
gondolkodni, ami nagyfokú együtt-
működést jelent az iskola, a közös-
ség, a szülői háttér és a kulturális 
intézmények között. Az is elgondol-
kodtató, hogy a gyerek, amikor belép 
az óvodába, vagy elkezdi az iskolát, 
még kíváncsi, és szeret tanulni. Ti-
zenkét múlva pedig elege van ebből 
a formális tanulásból. A gyerekek 
legfontosabb erőforrásait pocsékolja 
el a rendszer.
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