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Sok a diák, kevés a pedagógus
Romániában jut a legtöbb általános iskolás egy tanárra
• Romániában jut a 
legtöbb kisiskolás 
egy pedagógusra 
az Európai Unióban 
egy friss felmérés 
szerint. Ez az adat 
viszont nem azonos 
az osztályok átla-
gos létszámával. A 
magas érték inkább 
azzal magyarázható, 
hogy míg a legtöbb 
országban két tanár 
foglalkozik egy ál-
talános iskolai osz-
tállyal, nálunk ezt a 
feladatot az esetek 
túlnyomó többsé-
gében egy személy 
látja el.

ISZLAI KATALIN

Az egy tanárra jutó általános 
iskolások számát vizsgálta 
frissen közzétett, 2019-es 

adatokra alapozó elemzésében 
az Európai Unió statisztikai hiva-
tala, az Eurostat. Mint kiderült, 

jelentős eltérések vannak a tagál-
lamok között ebben a tekintetben.

Az adatok szerint az Európai Unió 
tagállamaiban összesen 24,5 millió 
kisiskolás tanult 2019-ben, a tanárok 
száma pedig kétmillió volt (85 száza-
lékuk nő). Ennek alapján az EU-s át-
lag az egy tanárra jutó kisiskolások 
számát tekintve 13,5. A tagállamok 
között ugyanakkor jelentős eltérések 

fi gyelhetők meg: a legjobb helyzet-
ben lévő Görögországban például 
mindössze 8,7 ez az érték, miközben 
a rangsor élén álló Romániában 19,4 
kisiskolás jut egy pedagógusra. Fon-
tos ugyanakkor megjegyezni, hogy 
ezt az adatot az összes diák és peda-
gógus számának összehasonlításá-
val számítják ki, tehát nem szabad 
összetéveszteni az osztályok átlagos 

létszámával. Erre mutatott rá meg-
keresésünkre Kallós Zoltán oktatási 
államtitkár is.

Egy osztályra két tanár?

Mint részletezte, Romániában 
azért kiugróan magas az egy ta-

nárra jutó kisiskolások száma, mi-
vel a legtöbb tagállamtól eltérően 
nálunk csak egy tanító oktatja a 
kisiskolásokat. „Más országokban 
a legtöbb esetben minden osztály-
lyal két pedagógus foglalkozik, 
mivel a délutáni oktatás is meg 
van oldva. Így a 20–25 létszámú 
osztályokban egy pedagógusra 
csak mintegy 12 diák jut. Nálunk 
viszont hivatalosan nagyon kevés 
helyen működik after-school prog-
ram. Mivel nincs jóváhagyva két 
tanár egy osztályra, a kutatásban 
szereplő magas érték ellenére 
nem lehet pedagógushi-
ányról beszélni Románia 
esetében. Amennyiben 
azonban lehetővé válna, 
hogy két tanár foglalkoz-
zon egy osztállyal, bizto-
san pedagógushiánnyal 
küszködnénk” – részletez-
te az államtitkár. Hozzátet-
te: az országban az jellemző, hogy 
egyes városi iskolákban nagyon 
magas a diáklétszám, a vidéki te-
lepüléseken viszont alacsony, így 
átlagosan azzal sincs probléma. 
Az viszont tény, hogy ha nagyon 
sok diák van egy osztályban, ne-
hezebb mindenkire kellő figyel-
met fordítania a pedagógusnak. 
Ezért is született idén az a döntés, 
hogy az előkészítő osztályokban 
legtöbb 22 diák lehet, ezt külön-
leges jóváhagyással három fővel 
lehet meghaladni. Eddig viszont 
sok esetben 30–35 gyerekkel is 
működtek osztályok.

Máshol kettő, nálunk egy. 
Kevesebb pedagógus foglalkozik 
a kisiskolásokkal Romániában
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Marosszentgyörgyön az Északi és 
Állomás utcák vasúti átjáróinál 

sorompó, fény- és hangjelző fogja 
fi gyelmeztetni a közúti forgalom 
résztvevőit, ha vonat közeledik. Só-
falvi Szabolcs polgármester érdeklő-

désünkre elmondta, a mun-
kálatokhoz hozzáláttak, 
és várhatóan novemberre 
üzembe is helyezik azokat, 
miután a Marosvásárhely 
és Szászrégen közötti vas-

úti szakaszon szinkronizál-
ják a berendezéseket. Az elöljáró 
visszaemlékezése szerint több éve 
folyamatosan kérték a Román Ál-
lami Vasúttársaságot, szereljenek 
hang- és fényjelző berendezést és 

sorompót, mert sok baleset történik 
az átjáróknál, nem ritkán halálos ki-
menetelű. „Végre megértették, hogy 
valóban szükségesek ezek az elekt-
romosan működtetett sorompók, a 
hang- és fényjelző fi gyelmeztetők, és 
a napokban hozzá is látnak ezek te-
lepítéséhez, majd, miután összehan-
golják Szászrégenig, november ele-
jén üzembe is helyezik” – válaszolta 
a Székelyhonnak a polgármester.

Virágok és keresztek

Az Északi utca vasúti átjárójánál 
keresztek, azokon pedig virágcsok-
rok, koszorúk emlékeztetnek az ott 
történt halálos kimenetelű balese-
tekre. Az átjáróra mindössze egy 
Szent András-kereszt hívja fel a fi -
gyelmet. Azért is lenne fontos a so-
rompó, mert bár az utat javították, 

aszfaltozták, megemelték a úttestet, 
elméletileg az átjárónál jól belátható 
a vasúti pálya mindkét irányba, ott-
jártunkkor mégis azt tapasztaltuk, 
hogy olyan kanyart ír le, hogy még 
az átjáró közepéről is nehezen lát-
szik, ha szerelvény közeledik. A so-
rompóval pedig baleseteket előznek 
meg és életeket mentenek.

Bár korábban a vasúttársaság 
csak az Északi utcában akart sorom-
pót szerelni, míg az Állomás utcában 
meglátásuk szerint elégséges a fény- 
és hangjelzés, belátták, hogy mind-

két átjárónál fontos, hogy sorompó 
működjön, hiszen egyre nagyobb a 
forgalom, mivel lakótelep, ipari lé-
tesítmény és sportbázis is van a vas-
úton túl.

A forgalmi szabályok előírásai 
szerint az átjáró előtt a járműveknek 
meg kell állniuk, a vezetőnek meg 
kell győződnie arról, hogy egyik 
irányból sem közeledik vonat, és 
csak ezután folytathatja útját. 

Sorompót szerelnek a vasúti átjárókhoz
• Több éve kéri a Marosszentgyörgyi Polgármesteri 
Hivatal az állami vasúttársaság brassói igazgatóságától, 
hogy helyezzenek sorompót ahhoz a két vasúti átjáróhoz, 
amely a község területén található két forgalmas utcában. 
Hosszú kérvényezés, figyelemfelhívás után megtört a jég, 
hamarosan elektromos sorompó vigyázza a forgalmat.

Keresztek és virágok emlékez-
tetnek a halálos kimenetelű 
balesetekre

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Táncháztalálkozó 
a hétvégén
Az Erdélyi Hagyományok Háza 
Alapítvány, a Kaszaj Egyesület 
és az Udvarhely Néptáncműhely 
együttműködésével szeptember 
10–11-én újra megrendezik az 
Erdélyi Táncháztalálkozót. Az 
esemény pénteken 14 órakor 
kirakodóvásárral és kézműves- 
foglalkozásokkal kezdődik, 
amelyek helyszíne a székelyud-
varhelyi városi minifocipálya, 
majd 18 órakor látványos 
felvonulás indul a Márton Áron 
térről. A kétnapos rendezvényen 
kézműves- foglalkozással, gye-
rekelőadással, gyerektáncház-
zal, kiállításokkal, borkóstolóval 
és sok más érdekes programmal 
várják a kicsiket és nagyokat. A 
népzenei koncerteket, néptán-
celőadásokat, gyerektáncházat, 
népviseleti kiállítást is magá-
ban foglaló eseménysorozat 
idején fellép az idén hetvenéves 
Magyar Állami Népi Együttes 
Körtánc című, a száz évvel 
ezelőtti trianoni békediktátum 
emlékezete jegyében készült 
előadásával.
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