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A KORMÁNY A JÖVŐ HÉTEN MEMORANDUMOT FOGAD EL A CÉLKITŰZÉSEKRŐL, AZ OKTATÁSI PROJEKT BÜDZSÉJE ELÉRI A 3,6 MILLIÁRD EURÓT

Művelt Románia: annyit ér, amennyi megvalósul
Alapvetően előremutatónak tart-
ják a Krónika által megkérdezett 
oktatási szakemberek a Klaus 
Iohannis államfő által a széles körű 
konzultációt követően bemutatott 
Művelt Románia projekteket. Szabó 
Ödön RMDSZ-es parlamenti képvi-
selő szerint akkor kell résen lenni, 
amikor az elgondolásból törvény-
cikkelyek lesznek, hogy az elmélet a 
gyakorlatban is működjön. Ferencz 
S. Alpár oktatási szakember megke-
resésünkre leszögezte, a pedagógu-
sok a harmincegy év tapasztalatából 
kiindulva egyelőre szkeptikusak, 
mostanáig ugyanis egyetlen refor-
mot sem sikerült végigvinni.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A kormány a jövő héten memoran-
dumot fogad el a Művelt Románia 
projekt célkitűzéseiről – jelentette 

be Klaus Iohannis államfő, miután hétfőn, 
kedden és szerdán konzultált a politikum, 
a társadalmi partnerek és a szakma kép-
viselőivel a tervről. A Cotroceni-palotában 
szerda este adott sajtónyilatkozatában 
Iohannis kifejtette, a kormány támogatá-
sát fejezte ki a Művelt Románia projekttel 
kapcsolatban, és jövő héten pedig memo-
randumban fogja rögzíteni a projekt cél-
kitűzéseit, megállapít egy ütemtervet, ki-
nevezi a projekt felelőseit és a gyakorlatba 
ültetés határidőit.

 „A Művelt Románia projekt fi nanszí-
rozási kerete számottevő, mondhatni 
történelmi léptékű: 3,6 milliárd euró. To-
vábbi európai alapokból 400 millió eurót 
fordítunk majd az állami tanintézmények 
felújítására, hogy biztonságban tudjuk a 
gyermekeket és tanáraikat” – idézte az 
államfő nyilatkozatát az Agerpres hírügy-
nökség.  Iohannis kifejtette, a projektben 
megfogalmazott prioritások és reformok 
egy részére többek közt az országos hely-
reállítási terv (PNRR) révén biztosítanak 
fi nanszírozást. Ezek között a prioritások 
között szerepel többek közt az iskolaelha-
gyás csökkentése, 10 000 iskolai labora-
tórium felszerelése, 75 000 osztályterem 
bebútorozása, 140 bölcsőde építése, 10 
duális oktatási központ kialakítása, va-
lamint 100 000 pedagógus kiképzése az 
online oktatásra – sorolta az elnök.

Iohannis beszélt ugyanakkor arról is, 
hogy az egyik elképzelés szerint a gim-
náziumok minden második félévben 
felvételi vizsgát szervezhetnek majd. 
Rámutatott: a tanügyi rendszer struktú-
rája lényegében nem fog változni, a ko-
rai oktatást viszont fejleszteni akarják, 
és nagyobb autonómiát biztosítanának 
az iskolák számára, főleg ott, ahol en-
nek nincsenek adminisztratív akadályai. 
Bejelentése szerint amúgy a Művelt Ro-
mánia projekt három típusú középisko-
lai képzés bevezetésére tesz javaslatot, 
ezek négyéves időtartamúak lennének, 
és kompetenciaalapú érettségi vizsgával 
zárulnának.

 Ha az elképzelés megvalósul, elmé-
leti, szakmai és tehetséggondozó kö-
zépiskolák közül válogathatnak majd a 
nyolcadik osztályt végzett tanulók, és 
bármelyik négyéves képzést választják, 

adott lesz számukra a lehetőség arra, 
hogy érettségizzenek.

 Az államfő jelezte egyúttal, a terv értel-
mében az érettségi vizsga kompetencia-
alapú lesz. Iohannis kiemelte, a sikeres 
érettségi vizsga továbbra is előfeltétele 
marad az egyetemi képzésre való jelent-
kezésnek.

 „Szilárd meggyőződésem, hogy csak 
egy művelt Románia lehet erős Románia, 
ugyanakkor minden hatóság és politikai 
erő részvételére szükség van ahhoz, hogy 
ez az elképzelés megvalósuljon a pol-
gárok érdekében” – zárta nyilatkozatát 
Klaus Iohannis.

Számos erőssége van a projektnek
„Minden jó ötlet annyit ér, amennyi ab-
ból megvalósul” – szögezte le a Művelt 
Románia projekt kapcsán lapunknak 
Szabó Ödön parlamenti képviselő. Az 
RMDSZ oktatásügyi szakpolitikusa meg-
keresésünkre kifejtette, ahhoz, hogy 
a reform megfelelő mederbe terelje a 
közoktatást, legkevesebb két elemre 
van szükség: pénzre és emberekre. „Ha 
véglegessé válik a koncepció, ezekkel 
kell többet foglalkozni. Akkor kell oda-
fi gyelni, résen lenni, amikor az elgondo-
lásból törvénycikkelyek lesznek, hogy 
az elmélet a gyakorlatban is működjön” 
– szögezte le a politikus. Hangsúlyozta, 
a javaslatnak sok jó eleme van, ám sok 
múlik a kivitelezésen.

Szabó Ödön szerint a projekt erősségei 
közé tartozik, hogy rugalmasabb, decent-
ralizáltabb rendszert vetít előre. A rugal-
masság meglátása szerint több téren is 
tetten érhető, például teret enged az átjá-
rásnak egyik területről a másikra. „Nyol-
cadik osztály elvégzése után sok gyerek 
aszerint választ iskolát, hogy hová men-
nek a barátai, vagy mit szeretnének szü-
lei, időközben alakul ki, hol látja önmagát 
a társadalomban. Ezért fontos, hogy ha az 
első döntése nem bizonyult sikeresnek, le-
gyen lehetőség ezen változtatni” – magya-
rázta a politikus.  Hozzátette: megjelenik 
a kollégiumok létrehozásának terve, ezek 
a régebbi „technikumok”, ahol a fi atalok 
érettségi nélkül elmélyíthetik a szaktudá-
sukat, jobban boldogulva az életben. Az 
a javaslat, hogy elméleti középiskolák is 
szervezhetnek saját vizsgát, Szabó szerint 

szintén segítheti a gyerekeket, hogy azon 
a területen folytassák tanulmányaikat, 
amiben erősek, mert nem biztos, hogy egy 
kiváló matematikus megfelelően teljesít a 
képességvizsgán románból, vagy fordítva.

Szabó Ödön szintén pozitívumnak tart-
ja, hogy a Művelt Románia projekt hang-
súlyosan foglalkozik a korai neveléssel. 
„Minden kutatást azt igazolja, hogy a nul-
la–hat év között kialakult szocializációs, 
tudásbeli hátrány nehezen behozható, 
ezért fontos a korai nevelés” – szögezte 
le a szakpolitikus. Mint mondta, a digita-
lizáció haszna egyértelmű, a pandémia 
alatt rájuk kényszerített digitális okta-
táshoz a gyerekek könnyebben alkalmaz-
kodtak, a pedagógusok esetében viszont 
az egyéni hozzáálláson, alkalmazkodási 
képességen múlt a teljesítmény, erre in-
tézményi szintű választ kell adni.

„A projekt a decentralizáció irányába 
fordul, erőteljesebbek lehetnek a helyi kö-
zösségek döntései, a tanfelügyelőségek, a 
kormányzati, megyei struktúrák átalakul-
nak, ám meg kell találni a módszereket a 
különböző struktúrák együttműködésére, 
hogy egymást segítve a rendszer jól műkö-
dő gépezetként álljon össze. Az átalakítást 
a debürokratizálásnak kell követnie, azt 
eredményezve, hogy gyorsabban, köny-
nyebben lehessen szakokat, szinteket lét-
rehozni, engedélyeztetni, működtetni, ha 
lesz követés, segítségnyújtás, az intézmé-
nyek megyei szintű elérhetősége, viszony-
lag gyors döntési mechanizmussal, a jelen-
legi túlközpontosított, bonyolult rendszer 
ellenében” – sorolta Szabó Ödön.

Véleménye szerint amúgy a tanfelügye-
lőségek részleges szerepvesztése is lehet 
jó döntés, ám e téren még vannak nyitott 
kérdések, melyek nem voltak átbeszélve.

Egyetlen reformot sem sikerült 
véghezvinni
„Jó is lehet a Művelt Románia projekt, bár 
a pedagógusok a harmincegy év tapasz-
talatából kiindulva egyelőre szkeptiku-
sak” – jelentette ki a Krónika kérdésére 
Ferencz S. Alpár oktatási szakember. A 
Romániai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségének (RMPSZ) alelnöke hangsúlyoz-
ta, pénz és minőségi humán erőforrás 
nélkül nincs reform. Jelezte egyúttal, a 
Művelt Románia javaslatcsomag elvrend-

szerével, tartalmával egyetért, véleménye 
szerint sok előretekintő eleme van, ám a 
végigjárható útra is szükség van. Aláhúz-
ta, a reformot folyamatában kell felfogni, 
abban reménykednek, hogy a döntésho-
zók szakítanak végre azzal a szemlélettel, 
hogy hirtelen, egyik napról a másikra, 
pénz nélkül változtatnak, újítanak. „A 
reformra messzemenően szükség van, 
ennek a módszeres, következetes alkal-
mazására vagyunk kíváncsiak, valamit 
arra, hogy a politikai fenntarthatósá-
ga mennyire lesz kiszámítható módon 
tartós” – mondta Ferencz S. Alpár, aki 
szerint a közvitára bocsátott projekt elv-
rendszere helyes, ám az eddigi tapaszta-
latok szerint általában az történt, hogy 
az alkalmazás a tervezés szellemiségével 
szembemenve történt.

„Remélem, hogy öt-tíz éves ciklus fo-
lyamatában terveznek, nem egyik évről a 
másikra, hiszen a reform így valósult meg 
például Finnországban vagy Azerbajdzsán-
ban is. Az újítás eredményei pedig a ciklus 
végén mutatkoznak meg. A pedagógusok 
szkeptikusak ugyan, de a tanítványaik ér-
deke azt követeli, hogy minőségi elvrend-
szerben kidolgozott, gyerekközpontú és 
szakmai szempontból szabadságra épített 
rendszerben tudjanak dolgozni” – fogal-
mazta meg a szakember. Példaként hozta 
fel, hogy Finnországban az állam a tartalmi 
reformot biztosítja, minden egyéb decent-
ralizált, a helyi közösségekre van bízva, 
hogy milyen eszközökkel, technikákkal, 
fenntarthatósági elvek és lehetőségek men-
tén szervezik meg a saját közoktatásukat. A 
pedagógusoknak adott a szakmai szabad-
ság, amellett, hogy kellőképpen fi nanszíro-
zott minőségi továbbképzéseken vehetnek 
részt. „Csak a gyárat állítják le, amikor át-
állítják a gépeket. A közoktatás pedig nem 
egy gyár.  Ezért párhuzamosan kell meg-
történnie a régi rendszer kivezetésének és 
az új bejáratásának. Nem szabad szem elől 
veszíteni, hogy azok az intézkedések, me-
lyek a jelenlegi rendszerben levő gyerekek 
érdekeit szolgálják, folytatódjanak, ezzel 
párhuzamosan bevezetve és következete-
sen alkalmazva az újításokat” – hangsú-
lyozta az oktatási szakember.

Uniós és állami forrásokra 
is szükség van
„Örülünk annak, hogy mindenki ráépít 
az országos helyreállítási alapra, hiszen 
sok milliárd euró áll az ország rendel-
kezésére, ám az RMPSZ továbbra is úgy 
gondolja, hogy az alapokat az állam jö-
vedelméből származó biztos ráfordítá-
soknak kell képezniük a közoktatásban” 
– szögezte le egyúttal a szakmai szövet-
ség alelnöke. Aláhúzta: ragaszkodnak 
ahhoz, hogy az oktatás megkapja a brut-
tó hazai termék (GDP) hat százalékát, 
ahogy az oktatási törvényben szerepel, és 
ahogy soha nem alkalmazzák. Ferencz S. 
Alpár szerint az innováció megerősítését, 
a rendszerek kiépítését, a továbbképzési 
programokat lehet az országos helyreál-
lítási tervből, uniós forrásokból pótolni, 
erősíteni. „A közoktatási rendszerünk ál-
lapotából ítélve el lehet költeni a GDP hat 
százalékát az oktatásra, és emellett elfér 
a ráfordítás uniós támogatásból az infra-
struktúra, a felszereltség fejlesztésére, a 
továbbképzésekre. Olyan sok pótolnivaló 
van, hogy mind a két forrás szükséges, 
ha komoly, tartós, következetes reformot 
képzel el a kezdeményező” – összegezte 
Ferencz. S Alpár.

Fel lesz adva a lecke. Klaus Iohannis államfő sokat vár a Művelt Románia projekttől
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