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Tanfelügyelői szemmel 
a franciaországi oktatásról

Tizenhatodik alkalommal, ezúttal 
Gyergyószentmiklóson rendezték 
meg a székelyföldi akadémiát. a 
hargita megye Tanácsa által ta-
valy elindított rendezvénysorozat 
keretében most Csutak istván in-
tegrációs és régiópolitikai szakértő 
és horváth alpár egyetemi oktató 
tartott előadást.

hN-információ

A megyei tanács azzal a céllal 
kezdeményezte a Székelyföl-
di Akadémiát, hogy bevonja 

a Hargita megyei vidéki értelmiséget 
a politikai döntéshozatal előkészíté-
sébe. A szerdai, gyergyószentmiklósi 
rendezvényen jelen volt többek kö-
zött Pál Árpád parlamenti képviselő, 
Barti Tihamér városi RMDSZ-elnök, 
valamint Bende Sándor, a Gyergyó 
Területi RMDSZ elnöke is. Borboly 
Csaba tanácselnök azt hangsúlyozta: 
fontos az értelmiségiek szerepvállalása 
a térség fejlesztésében, és az is lényeges, 
hogy a székelyföldi települések ne ve-
télytársak, hanem partnerek legyenek. 

„Amiről a szakemberek beszélnek, az 
nem más, mint az autonómia, amely 
mindenkinek a szívében és a tudatá-
ban kell kezdődjön” – jelentette ki.

Csutak István a székelyföldi vi-
dékfejlesztés lehetőségeiről és prob-
lémáiról tartott előadást, rámutatva a 
közpénzek menedzselése, az európai 
uniós pályázatok és fejlesztések kö-
rüli problémákra. Az uniós források 
lehívásában hátrányt jelent, hogy 
Székelyföldön kisvárosok vannak. „A 
kulcsszó a partnerség az uniós alapok 
lehívásánál” – hangsúlyozta Csutak.

Horváth Alpár, a Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem gyergyószentmiklósi 
tagozatának tanára szerint Székelyföld 
turizmusának fejlesztésénél szem előtt 
kell tartani, hogy a térség nemzetközi 
versenyben vesz részt. Horváth úgy 
látja, Székelyföld egyik fő jellemzője az 
etnicitás, amire alapozni lehet, még ha 
ez sokaknak nem is tetszik. „Ne feled-
jük, hogy Magyarországon kívül a leg-
nagyobb magyar tömb Székelyföldön 
található, ami rengeteg anyaországi 
turistát vonz” – jegyezte meg.

milyen hasonlóságok és különb-
ségek vannak a francia és a ro-
mán oktatási rendszer között? 
nyújt-e a francia minta köve-
tendő példát, és ha igen, miben 
áll ez? ezekre a kérdésekre ke-
reste a választ bartolf hedwig 
tanfelügyelő, aki egy nancyban 
tett tanulmányút során nyert 
bepillantást a francia oktatási 
rendszerbe. Tapasztalatairól, a 
nálunk is hasznosítható tanulsá-
gokról kérdeztük.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A román oktatási rendszer 
különböző szintjeit belül-
ről alaposan ismerő tanfel-

ügyelő első benyomása a francia ok-
tatásról az volt, hogy ott majdnem 
minden olyan, mint nálunk, illetve 
nálunk olyan, mint ott. A nagy kü-
lönbséget természetesen a részletek 
hordozzák, amelyek a működést 
biztosítják. De lássuk, mi az, ami 
közös a két ország tanügyi rendsze-
rében.

Az első hasonlóság a közpon-
tosított oktatás: a minisztérium 
jelöli ki az oktatási-nevelési po-
litika irányvonalait, a régiók és a 
megyék pedig végrehajtják ezeket 
– állapítja meg Bartolf Hedwig. A 
főtanfelügyelők a minisztériumot 
képviselik, a tanfelügyelők a régiók 
és a megyék szintjén segítenek az 
oktatási politika megvalósításában. 

A központosítás egy másik pél-
dáját az országos vizsgák jelentik, 
akárcsak nálunk. A tételeket és a 
javítókulcsokat egy, a minisztéri-
um mellett működő szerv készíti, 
a vizsgák pedig az egész országban 
ugyanaznap és ugyanabban az órá-
ban vannak. Az oktatási rendszer 
szerkezete is hasonlít a miénkhez, 
létezik óvoda, általános iskola alsó 
tagozata (elemi oktatás), általános 
iskola felső tagozata és középiskola. 

Még a fegyelmi gondok is hasonló-
ak, melyek gyakoribbak a szakkö-
zépiskolákban, mint a gimnáziu-
mokban – mondja a tanfelügyelő. 

A beiskolázási tervet Franciaor-
szágban is bizottságokban állítják 
össze, melyet aztán a tanfelügyelő-
ség hagy jóvá. A tanárok kötelező 
heti óraszáma (18 óra) és a tanév 
szerkezete (36 tanítási hét) is meg-
egyezik a miénkkel. Franciaország-
ban általában hét tanítási hetet két 
hét vakáció követ.

Hogy mi az, amitől ott sokkal 
jobban működik mindez, mint ná-
lunk? A válasszal máris a különb-
ségekhez érünk. A két rendszer 
közötti különbségek ugyanis ak-
kor jelennek meg, ha összehason-
lítjuk az állam által az oktatásra 
szánt összegeket. 2009-ben a fran-
cia állam a nemzeti jövedelem 6,9 
százalékát fordította az oktatásra, 
míg nálunk a törvény úgy fogal-
maz, hogy „legalább a nemzeti jö-
vedelem 6 százaléka” az oktatásé. 
A különbség még szembetűnőbb, 
ha megpróbáljuk összehasonlítani 
a két ország nemzeti jövedelmét. 
Így aztán a másik, számunkra 
fájdalmas különbséget az egy ta-
nulóra eső költségtétel jelenti. Ez 
Franciaországban 2009-ben 7990 
eurót tett ki, tehát majdnem 8000 
eurót tanulónként/egyetemis-
tánként. Nálunk úgy hírlik, hogy 
2012-re az egy diákra eső összeg 
3000 lej körül lesz, ami kb. 700-
800 eurónak felel meg – emlékeztet 
Bartolf Hedwig. Óriási különbség 
van a tanárok fizetése terén is. Egy 
franciaországi tanár átlagfizetése 
havonta 2500 euró, míg nálunk egy 
pedagógus átlagban 300 eurót kap 
havonta. 

A más anyagi háttérnek kö-
szönhető, hogy az általános iskolás 
diákok kedvezményekben részesül-
nek, ami a tankönyveket, szállítást, 
bentlakást illeti. Különbözik az osz-

tályonkénti óraszám is: az általános 
iskola felső tagozatán és a középis-
kolában 25 órát írnak elő, melyet 
választható tantárgyak egészítenek 
ki. Romániában elemiben hasonló a 
helyzet, mint Franciaországban, de 
az általános iskola felső tagozatán, 
a magyar iskolákban a heti óraszám 
meghaladja gyakran a 30 órát, míg 
a középiskolai oktatásban, szintén 
magyar tagozaton meghaladhatja 
a heti 35 órát is. Igaz, az új tanügyi 
törvény ezt a helyzetet meg fogja 
változtatni, de még nem tudjuk, 
mikortól.

Az iskolák finanszírozási rend-
szere is különbözik a miénktől. Az 
oktatási minisztérium biztosítja 
a személyzet fizetését, a régiók 
tartják fenn a középiskolákat, a 
megyék az általános iskolák felső 
tagozatát, a polgármesteri hivata-
lok pedig az általános iskolák alsó 
tagozatát.

A külföldi diákoknak, akik nem 
francia nyelvű országokból érkez-
nek, egyéves francia nyelvkurzuso-
kat szerveznek, amely alatt általá-
ban sikerül elsajátítaniuk a francia 
nyelvet.

Nagyon nagy hangsúlyt fek-
tetnek a tanulók pályaválasztá-
sára, mert Franciaországban nincs 
egyetemi felvételi vizsga. Ebbe a 
folyamatba bevonják a szülőket, 
pszichológusokat és mindazokat, 
akiknek valamilyen kapcsolata van 
a diákokkal (például a takarítónőt 
is). Itt nemcsak az órákon elért 
eredményeket veszik figyelembe, 
hanem a tanuló portfólióját (ami-
ben benne lehet a tanuló minden 
felmérője, projektje, kisdolgozata 
stb.) és sajátos képességeit is – pél-
dául ha meg tud javítani egy biciklit 
vagy meg tud sütni egy tortát. Az 
iskolaváltás vagy a ballagás után a 
tanárok még egy évig tartják a kap-
csolatot volt diákjaikkal, így nyo-
mon tudják követni sorsukat.
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Székelyföldi Akadémia

Látogatás egy nancy-i iskolában. A francia és a román oktatási modell sok pontja közös, az anyagi ráfordítás viszont összehasonlíthatatlan


