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Művelt Románia: készül a reform
A kormány memorandumban vállalta a hosszú távú projekt megvalósítását

B Á L I N T  E S Z T E R

Memorandumban vállalta fel 
a bukaresti kormány a Mű-
velt Románia elnevezésű, 

hosszú távú oktatási reformprogram 
gyakorlatba ültetését, a dokumen-
tumot tegnapi, Klaus Iohannis ál-
lamfő által vezetett ülésén fogadta 
el a Cîţu-kabinet. „Reformra van 
szükség, főleg az oktatás terén, mert 
a romániai oktatás megreformálá-
sával és korszerűsítésével a jövőbe 
fektetünk. Ez egy országos terv, és 
nekünk, döntéshozóknak kötelessé-
günk gyakorlatba ültetni. Köteles-
ségünk a társadalommal szemben, 
a tanulókkal szemben, az egyetemi 
hallgatókkal szemben és a munka-
adókkal szemben is, akiknek szilárd 
és megalapozott tudással rendelkező 
emberekre van szükségük. Ehhez az 
oktatás minőségének növelésére van 
szükség” – jelentette ki a kormányü-
lésen Florin Cîţu.

Pénz és menetrend már van

Emlékeztetett: az országos helyre-
állítási tervből (PNRR) 3,6 milliárd 
eurót különítenek el a Művelt Ro-
mánia projektre, és további európai 
alapokból a román kormány 400 
millió eurót biztosít az iskolaépüle-
tek felújítására, új iskolák és bölcső-

dék építésére. A kormányfő 
egyúttal felsorolta azokat a 
célkitűzéseket, amelyeket a 
kormánynak fi gyelembe kell 
vennie az oktatási reform ki-
dolgozásakor: az iskolaelha-

gyás és az egyenlőtlenségek 
csökkentése, az innovációhoz és a 
technológiai vívmányokhoz való fel-
zárkózás, a duális oktatás. „A funk-
cionális analfabetizmust legalább 
50 százalékkal kell csökkenteni, 
hogy 2030-ra az aránya legfeljebb 
20 százalékos legyen; 2030-ra min-
den tanárnak és a tanulók legalább 

85 százalékának rendelkeznie kell 
alapvető digitális kompetenciákkal” 
– részletezte Cîţu, megígérve Iohan-
nisnak, hogy a kormány partnerként 
fog fellépni a Művelt Románia terv 
valóra váltása érdekében.

A következő lépés amúgy az lesz, 
hogy augusztus elsejéig létrehozzák 
a terv végrehajtását negyedéven-
ként ellenőrző tárcaközi munkacso-
portot, amelynek a miniszterelnök 
lesz a vezetője. Ezt követően 2021. 
szeptember 10-éig kormányhatá-
rozatot fogadnak el a gyakorlatba 
ültetés ütemtervéről, az egyes sza-
kaszokért felelős hivatalnokokról 
és a határidőkről; október elsejéig 
kidolgozzák a Művelt Románia tör-
vénytervezet-csomagot; október és 
november hónap folyamán zajlanak 
majd a konzultációk az érintettek-
kel, úgymint a szakma, a szülők, a 
civil szféra és a versenyszféra kép-
viselőivel. Ezt követően a tervezet a 
parlament elé kerül. „A teljes poli-
tikai szférának, párttól függetlenül, 
tudatosítania kell, hogy a Művelt 
Románia projektnek törvénnyé kell 
válnia” – szögezte le Cîţu.

Iohannis: történelmi lehetőség

A tegnapi esemény jelentőségét 
hangsúlyozandó Klaus Iohan-
nis is részt vett a kormány ülésén. 
Az államfő a projekt célkitűzései 
közül a korai iskolaelhagyás és a 
funkcionális analfabéták arányá-
nak visszaszorítását, a digitális 
kompetenciákkal rendelkezők és a 
felsőfokú végzettek számának nö-
velését emelte ki. Az államfő szerint  
a Művelt Románia országprojekt 
történelmi lehetőség, ugyanakkor 
hatalmas felelősség is a mostani 
politikustársadalom számára, hogy 
saját választási ciklusán túlmutató, 
távlatos változást idézzen elő.

A tegnap elfogadott memoran-
dum szerint a Művelt Románia „or-
szágprojekttel” a román oktatási 
rendszer jobbítását, korszerűsíté-

sét, átfogó reformját akarják meg-
valósítani. A többéves társadalmi 
és szakmai konzultáció nyomán 

kidolgozott, 137 oldalas jelentésben 
taglalt Művelt Románia projekt a 21. 
század információs társadalmának, 

munkaerőpiacának követelményei-
hez akarja felzárkóztatni a román 
oktatási rendszert. 

A román oktatási rendszer átfogó reformját szeretnék 
megvalósítani a Művelt Románia „országprojekttel”

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Bezárt az egyik oltóközpont
Noha az országos platformon még szerepel, mától már nem lehet oltásra je-
lentkezni Székelyudvarhelyen a volt Stúdió Mozinál kialakított központban 
– olvasható a polgármesteri hivatal közleményében. Az is kiderült, hogy 
a bethlenfalvi oltóközpont nyitvatartása is módosult, eszerint naponta – 
hétvégéken is – reggel kilenc és délután öt óra között lehet megkapni az 
oltást. Ott egyébként Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, illetve Johnson & John-
son típusú oltásokat lehet igényelni. Az intézkedéseket a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság rendelte el a csökkenő oltakozási kedv miatt.

• RÖVIDEN 

• Augusztus elsejéig meg kell alakulnia a Művelt Ro-
mánia projekt végrehajtását negyedévenként ellenőrző 
tárcaközi munkacsoportnak, szeptember 10-éig pedig 
kormányhatározatot fogadnak el a gyakorlatba ültetés 
ütemtervéről, miután tegnap a kormány memorandu-
mot fogadott el a Klaus Iohannis államfő által kezde-
ményezett oktatási reform gyakorlatba ültetéséről.
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