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ELŐTÉRBE KERÜLT A HÉTKÖZNAPI NYELVHASZNÁLAT, A KÉPESSÉGVIZSGA A REÁLIS NYELVTUDÁST TÜKRÖZI A SZAKEMBER SZERINT

Sajátos románnyelv-tanítás: akad még tennivaló
Kilencéves kísérlet zárult le, amikor 
az általános iskola padjaiból most 
kikerült nyolcadikosok az elmúlt 
héten letették a képességvizsgát. A 
reform célja és tárgya – mint ismere-
tes – az volt, hogy ez a generáció már 
a nulladik osztálytól sajátos tanterv 
szerint tanult, és a kisérettségin is sa-
játos elvárások voltak. A Krónikának 
nyilatkozó szakember szerint nem ad 
okot a csüggedésre, hogy a magyar 
diákok idén románból rosszabb ered-
ményt produkáltak, mint tavaly.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

B ár a tavalyinál rosszabb eredmé-
nyek születtek a nyolcadik osztályo-
sok idei képességvizsgáján román 

nyelvből és irodalomból, az eredmények 
a reális nyelvtudást tükrözik, és nem azt, 
hogy a diákok mennyire tudnak bema-
golni elemzéseket, irodalomelméleti kife-
jezéseket, ez pedig előremutató – állapí-
totta meg lapunknak Tódor Erika Mária, a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem docense, a kimondottan a magyar 
diákok számára készített román nyelv és 
irodalom tantervet kidolgozó bizottság 
munkatársa. Amint arról beszámoltunk, a 
múlt héten zajlott a képességvizsgája an-
nak a generációnak, amelynek tagjai az 
iskola előkészítő osztályától sajátos tan-
terv szerint tanultak. A keddi eredmény-
hirdetés után az oktatási minisztérium 
kisebbségi oktatásért felelős államtitkári 
kabinetje arról tájékoztatott, hogy a ma-
gyar diákok összesítve idén jobban telje-
sítettek, mint tavaly, 77,09 százalékuk ért 
el átmenő átlagot, ám román nyelv és iro-
dalomból alig 55 százalékuk kapta meg 
legalább az 5-öst, ami 5 százalékponttal 
elmarad a tavalyi eredménytől.

Tódor Erika Mária az eredményeket 
fi rtató kérdésünkre fontosnak tartotta 
aláhúzni, hogy az előző években mindig 
problémát jelentett, hogy a diákokat a 
vizsgára készítették, és nem a hétköznapi 
nyelvhasználatra. A korábbi évfolyamok 
meg tudtak határozni irodalomelméleti 
fogalmakat, de nem tudták konkrét élet-
helyzetekben beszédszándékaikat érvé-
nyesíteni. Ezt az aszimmetriát a mostani 
mérés-értékelés felülírja, hiszen szöveg-
értést kér, véleménynyilvánítást, szöveg-
produkciót, tudatos nyelvhasználatot, 
lényében olyan részkészségeket, ame-
lyekre a hétköznapi élethelyzetekben is 
szükségük van a magyar diákoknak. 
„Tehát közelebb került az értékelés tár-
gya a valós élet kommunikációs elvárá-
saihoz” – szögezte le az egyetemi oktató. 
Hangsúlyozta, nem látja gondnak, hogy 
végre nem előre betanult szövegeket kell 
visszamondani, hanem előtérbe került a 
gondolkodás és egyben a gondolatkifej-
tés lehetősége is.

Gyakorlatias, fi atalos mérés 
a kapkodás árnyékában
Az idei románvizsga-tételről  Tódor Eri-
ka Mária kifejtette, összességében azt 
láthatjuk, hogy – a többi vizsgatárgy-
hoz hasonlóan – más típusú vizsgala-
pon, diákbarátabb kérdésekkel zajlott 
a számonkérés.   „A román vizsgatéte-
lek követik ezt a struktúrát, így például 
számos hasonlóságot fedezhetünk fel 
a kisebbségi román és a magyar tételek 
vagy akár a román diákok számára ké-
szülő kérdéstípusok között, hiszen közös 
elemük a kompetenciaalapú mérés. A 
mérés felépítésének módját újszerűnek, 
fi atalosnak és gyakorlatiasnak tartom, és 
örülök a változásnak” – értékelt az egye-
temi oktató.

Kevésbé örül viszont a gyakorlati alkal-
mazás módjának, például annak, hogy 
egy 2017-ben bevezetett tanterv értékelési 
módja 2021-ig rejtély maradt, és ez szá-
mos bizonytalanságot, kételyt, kapkodó 
döntést eredményezett. Meglátása szerint 
emiatt volt az idei mérési és értékelési fo-
lyamat nehéz és megterhelő mind a taná-
roknak, mind a diákoknak. A pedagógu-
soknak azért, mert nagyon későn adódott 
lehetőség, hogy megismerjék a mérőeszköz 
struktúráját, de nehéz volt a diákoknak 
is, hiszen hirtelen válaszolniuk kellett egy 
teljesen újszerű kihívásra, amelyre ez a 
„reformgeneráció” már nem először volt 
rákényszerítve. A szakértő rámutatott, 
nem olvasott olyan mérésekről, melyek a 
javasolt struktúrát átlagos képességű gye-
rekek esetében tesztelték volna, mielőtt 
alkalmazásra került a mérőeszköz, így azt 
reméli, hogy bár összességében a mérési 
mód modern és kompetenciaalapú, a szö-
vegek nehézségén, a feladatok mennyisé-
gén, az idei mérés tanulságai alapján még 
további fi nomításra törekszik a tételeket 
kidolgozó bizottság.

Fel kell zárkóztatni a gyengébbeket
Tódor Erika arra is felhívta a figyelmet, 
hogy bár a 2020-as statisztikai adatok-
hoz képest az idei román eredmények 
visszaesést mutatnak, de a járvány-
helyzet előtti, azaz 2018-as és 2019-es 
adatokhoz képest viszont javulás ész-
lelhető, a 2,77 százalékos, valamint a 
4,77 százalékos különbség optimiz-
musra adhat okot. „De van még bőven 
tennivaló is, ugyanis további kihívást a 
gyengébben teljesítők felzárkóztatása 
jelenti, hogyan lehet őket eljuttatni egy 

olyan szintre, hogy akár az értő olva-
sási készségük révén az átmenő jegyet 
megszerezhessék. Itt valószínűleg az 
alapok megerősítésén kell többet dol-
gozni” – fogalmazta meg az egyetemi 
oktató.

Arra is kitért, hogy a reformgeneráció 
nem csak az újításokat, kísérleteket élte 
meg az előkészítő osztálytól kezdődően, 
hanem az online oktatás hiányosságaival 
járó lemaradást vagy éppen távolmara-
dást is. „Csak remélni tudom, hogy ezek-
ből a helyzetekből valami olyan életre-
valóságot, újító-alkalmazkodó készséget 
tanulhat meg ez az évfolyam, mely visz-
szaigazolja a társadalomnak és döntés-
hozóknak a tervezés felelősségét. Abban 
biztos vagyok, hogy a mostani elvárások-
nak köszönhetően több lehetőség adódik 
a nyelvhasználat különböző szintű gya-
korlására” – mutatott rá.

A következő évfolyamoknak 
jobb lesz
Arra a kérdésünkre, hogy a hátráltató 
körülmények, a bizonytalanság, a kés-
lekedő tankönyvek mennyire nyomták 
rá bélyegüket ennek az évfolyamnak a 
felkészülésére, az egyetemi docens kifej-
tette: egyértelmű, hogy a megfelelő tanu-
lási körülmények  biztosítása elenged-
hetetlen feltétele a minőségi munkának, 
de a tankönyv nem az egyetlen eszköz 
a tanulásszervezésben,  a pedagógusok 
szakmai felkészültsége, kreativitása bi-
zony meghatározó értékké válik. „Ezzel 
magyarázható, hogy ebben a kegyetlen 
időszakban is több kísérlet, segédesz-
köz, platform összeállításán dolgoztak a 
kollégák, mindezek feltérképezésére és 
megvitatására kerül sor például tavaly 
Csíkszeredában a július 12–16. közötti 
időszakban egy szakmai fórum kereté-
ben, a Bolyai Akadémia égisze alatt” – 
részletezte Tódor Erika Mária.

Meglátása szerint a következő generá-
ció már sokkal biztonságosabb körülmé-
nyek között kezdheti a felkészülést a jövő 
évi munkára. A szakember abban bízik, 
hogy sokkal könnyebb és hatékonyabb 
lesz a felkészülés, az idei év tapasztalatai 
elindítanak egy módszertani újragondo-
lási folyamatot. Abban is reménykedik, 
hogy olyan gyakorlatorientált és haté-
kony kínálattal tudnak előrukkolni a ta-
nintézetek, hogy az iskola utáni magán-
órarendszert a következő évtizedben ne 
kelljen erőltetni.

Eltérő módszerek kellenek
Amikor arról kérdeztük, hogy eléri-e cél-
ját a sajátos tanterv, Tódor Erika úgy vé-
lekedett, korai lenne „és talán szakmai 
felelőtlenség” is igennel vagy nemmel vá-
laszolni, fi gyelembe véve, hogy a tanterv 
egy összefüggő elméleti keretet biztosít a 
tanulásszervezéshez. Véleménye szerint 
az első és fontos lépés megtörtént: adva 
van a keret, mely lehetőséget biztosít a 
hatékony kompetenciaalapú munkához. 
Ezt a keretet a helyi sajátosságok mentén 
lehet alakítani.

„Most végre egészben látható a taní-
tás-tanulás és értékelés folyamata, az 
érvényben lévő tanterv és mérési for-
ma kompetenciaalapú, tehát a felmért 
tudás gyakorlatorientált eszköztudást 
próbál megragadni” – hangsúlyozta az 
oktató. Hozzátette, a mostani keret lehe-
tőséget ad bármilyen módszer használa-
tára, akár az idegen nyelvek oktatásából 
átvett módszerekére is. Például a hallás 
utáni szövegértés az idegen nyelvekhez 
hasonlóan fontos eleme a nyelvelsajátí-
tásnak.

„A magyar tannyelvű iskolákban zajló 
románnyelv-oktatásban a hangsúlyt a 
nyelvi sajátosságoknak kell alakítaniuk. 
Más módszerekkel kell dolgoznia a tanár-
nak, hogyha a gyerekek már nyelvi kör-
nyezetükből »felcsipegetik« a nyelvet, és 
teljesen másként, amikor csak a tanóra 
keretében hallja a diák a célnyelvet. Ez 
esetben az idegen nyelvekben használt 
módszerek nagy segítségére lehetnek a 
pedagógusoknak. Ehhez azonban a pe-
dagógusoknak minél több mankót, segít-
séget, szakmai és konzultációs felületet 
kell biztosítani, hogy minél gazdagabb 
kínálatból meríthessenek ötleteket, és a 
már meglévő jó gyakorlatokat minél szé-
lesebb körben népszerűsíteni kell” – ösz-
szegezte a teendőket Tódor Erika Mária.

Kelemen: jó irányba halad a reform
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, minisz-
terelnök-helyettes is megszólalt csütör-
tökön a témában, hangsúlyozva, a nyol-
cadik osztályt elvégzett romániai magyar 
diákok idei képességvizsga-eredményei 
azt mutatják, hogy az évekkel ezelőtt 
bevezetett oktatási reform jó irányba 
halad, még akkor is, ha az eredmények 
nem jelentenek áttörést. A politikus a 
Facebook közösségi oldalon közzétett 
videóban aláhúzta: a magyar diákok 
jobban teljesítettek az országos átlaghoz 
képest, hiszen 77,09 százalékuk ért el át-
menő átlagot, míg a sikeresen vizsgázók 
országos átlaga 76,8 százalék volt. Úgy 
vélte, ez fontos eredmény olyan körülmé-
nyek között, hogy a diákoknak rendkívül 
nehéz tanévük volt, hiszen a járvány mi-
att csak hiányosan vehettek részt szemé-
lyes részvételű oktatásban. A politikus 
a 2018-as eredményekkel vetette össze 
az idei vizsgaeredményeket. „2018-hoz 
képest mindhárom vizsgatárgyban – ro-
mán, magyar és matematika – javulás 
tapasztalható, még ha ez nem is jelent 
áttörést” – fogalmazta meg az RMDSZ el-
nöke. Felidézte, 2018-ban román nyelv és 
irodalomból a magyar diákok 53 százalé-
ka kapott átmenő jegyet, most csaknem 
56 százalékuk, magyarból három évvel 
ezelőtt 93 százalékuk vizsgázott sikere-
sen, most 96 százalékuk. Matematikából 
2018-ban 55 százalékuk kapott átmenő 
jegyet, most viszont 67 százalékra emel-
kedett a sikeresen vizsgázók aránya.

 » „Van még bőven tennivaló is, 
további kihívást jelent a gyengéb-
ben teljesítők felzárkóztatása, 
hogyan lehet őket eljuttatni olyan 
szintre, hogy akár az értő olvasási 
készségük révén az átmenő jegyet 
megszerezhessék” – fogalmazta 
meg az oktató.

A diákok mellett vizsgázott a rendszer is. A jeles osztályzatig még fejlődni kell
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