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Próbavizsga: aggasztó a magyar nyolcadikosok románvizsga-eredménye
• Aggasztónak tartja 
a magyar nyolcadikos 
diákok román nyelv és 
irodalom tantárgyból 
elért próbavizsga- 
eredményeit a Romá-
niai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége. 
A szakmai szervezet 
szerint a román nyelv 
oktatása különösen 
tömbmegyékben vagy 
nyelvi szempontból 
izolált közösségekben 
idegen nyelvi oktatás-
módszertani eljáráso-
kat igényel.

S ürgős lépéseket tart indokolt-
nak a Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége (RMPSZ) 

a magyar diákok románnyelv-okta-
tásának megkönnyítése érdekében. 
A szakmai szervezet annak apropó-
ján foglalt állást, hogy az összesített 
eredmények vizsgálata alapján kide-
rült: különösen a nyelvi szempontból 
izolált környezetben, tömbmegyék-
ben vagy többségében magyar lakos-
ságú vidékeken működő tanintézetek 
magyar tanulói körében regisztrál-
tak 40 százaléknál is alacsonyabb 
átmenési arányt román nyelv és iro-
dalomból az idei képességvizsgán. 
Ugyanakkor megfi gyelhető, hogy az 
eredmények fokozottan alacsonyak 
azon tanintézetekben is, ahol a jár-
vány miatt az elmúlt esztendőben 
hosszabb ideig nem sikerült biztosí-
tani az oktatás valamilyen formáját, 
valamint ahol jelentősebb arányban 

hátrányos körülmények között élő 
diákságot iskoláznak be.

A gyenge eredmények okairól

A pedagógusszervezet úgy véli, a 
gyenge eredményeket részben az 
okozta, hogy az új tananyag beveze-
tésekor, négy évvel ezelőtt, elmarad-
tak a román nyelv oktatási szemlé-
letváltását célzó további, kiegészítő 
intézkedések. Az akut tankönyv- és 
segédanyaghiány, a mérési-értékelési 
követelmények, standardok kidolgo-
zása terén 3 évig fennálló késlekedés 
és a mai napig érezhető bizonytalan-
ság, következetlenség, illetve az új 
szemléletű oktatást alkalmazó pe-
dagógusok célzott, átfogó tovább-
képzésének hiánya eredményezték 
a jelenlegi próbavizsga eredményeit. 
Aggodalomra ad okot az is, hogy a 

júniusban nyolcadikos záróvizsgát 
tevő, ősszel kilencedik osztályt kezdő 
generáció helyzete a „kisérettségi” 
után sem tekinthető megnyugtató-
nak, hisz a mai napig stagnál a közép-
iskolai tanterv kidolgozása, és ezáltal 
nincs semmilyen perspektíva a speci-
ális román tananyag kidolgozására, 
alkalmazására vagy új tankönyvek 
kiadására. Ugyanakkor aggasztónak 
tartja az RMPSZ azt az egyre gyako-
ribb jelenséget is, hogy a vizsgára 
való felkészítéssel egy időben a ro-
mán nyelv alapszintű megtanulása 
is adott helyzetekben a közoktatásból 
a magánszférába kerül, fokozván az 
esélyegyenlőtlenséget.

Állásfoglalás

„Mindezek alapján állítjuk, hogy 
általános tekintetben a romániai 
magyar diákokat – különösen a 
tömbvidékeken és a nyelvi vagy más 
szempontból elszigetelt települé-
seken élőket –, illetve a kisebbségi 
magyar tanintézményekben vagy 
tagozatokon speciális tanterv alap-
ján oktató román szakos pedagógu-
sokat az elmúlt négy esztendőben a 
román nyelv tanulása, illetve okta-
tása terén fokozott mértékű hátrá-
nyos megkülönböztetés érte, hisz az 
esélyegyenlőséghez való jogukban 
érintette diszkrimináció” – mutat 

rá szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
állásfoglalásában az RMPSZ. A szer-
vezet leszögezi: a román nyelv okta-
tása – mint azt az elmúlt években is 
többször hangsúlyozta a szervezet 
is – különösen tömbmegyékben 
vagy nyelvi szempontból izolált 
közösségekben idegen nyelvi okta-
tásmódszertani eljárásokat igényel. 
Az RMPSZ javasolja és szorgalmaz-
za egy országos, kormányzati vagy 
európai alapokból fi nanszírozott 
komplex, nyelvoktatás szemléletű 
továbbképzési program kidolgozá-
sát, amely biztosíthatja a kisebbségi 
románnyelv-oktatásban érin-
tett összes pedagógus (ta-
nítók, általános és középis-
kolai tanárok) felkészítését. 
Továbbá állandó szakértői 
munkacsoport felállítását is 
kezdeményezi a szervezet, 
amely a román nyelv tanulását 
támogató tananyagok és követel-
mények oktatási szintek közötti ösz-
szehangolását biztosíthatja. Stratégiai 
fontosságú és halaszthatatlan intéz-
kedésnek tartják továbbá az Országos 
Oktatáspolitikai és Értékelési Központ 
(Centrul Național pentru Politici și 
Evaluare în Educație) kisebbségi ki-
rendeltségének mielőbbi létrehozását 
és működtetését. „A 2021. május 5-én 
folytatódó tanév fennmaradó idősza-
kának kihívásaira való tekintettel 
végül arra biztatjuk pedagógusain-
kat, hogy az érvényben lévő tétel-
minták követelményeire (szöveg-
értés és szövegalkotás) helyezve a 
hangsúlyt biztosítsák tanítványaink 
minél megfelelőbb felkészítését a kö-
zelgő vizsgára” – szerepel a Románi-
ai Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek felhívásában.

Elgondolkodtató eredményeket 
hozott a román nyelv 
és irodalom tantárgyból 
rendezett próbavizsga
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Légpuskával agyonlőtte öccsét egy gyerek
Őrizetbe vették azt a személyt, akinek legálisan tartott légpuskájával egy 
nyolcéves gyerek agyonlőtte ötéves öccsét Maros megyében – tájékoztatta 
tegnap a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság (IPJ) az Agerpres hírügynök-
séget. A baleset hétfőn történt Mezőpanit és Mezőmadaras határában, egy 
erdő széli nyaralóban. Maria Salanţa, a Maros megyei rohammentő-szolgá-
lat (SMURD) vezetője az eset kapcsán azt nyilatkozta, hogy a mentőorvosok 
a baleset bekövetkezte után körülbelül 14 perccel érkeztek a helyszínre. A 
gyermeket eszméletlen állapotban találták, leállt a szíve és a légzése is. 
Próbálták újraéleszteni, eltávolítani a felgyülemlett vért a bal tüdejéből, ám 
nem tudták megmenteni az életét. A fiút közelről lőtték meg egy légfegy-
verrel, aminek következtében a tüdeje és valószínűleg a szíve is megsérült, 
átlyukadt, de pontosabbat csak az igazságügyi szakértők vizsgálata után 
lehet majd tudni. Emanuela Farcaş, a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője a News.ro portálnak úgy nyilatkozott, hogy az előzetes vizsgálat 
szerint a két gyerek a szüleivel és több más személlyel a környéken pikni-
kezett, amikor az idősebb testvér egy sűrített levegővel működő fegyvert 
talált, és miközben a fegyvert nézegette, véletlenül meglőtte testvérét. A 
fegyver egy erdőőr tulajdona, aki engedéllyel birtokolja a puskát, ám vél-
hetően úgy rakta le, hogy ahhoz hozzáférhettek a gyerekek is. A rendőrség 
a marosvásárhelyi ügyészség koordinálásával büntetőeljárást indított a 
tragédia körülményeinek pontos megállapítása érdekében.
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