
Nehéz dolguk van az ötödik 
osztályos gyerekeknek, ha ro
mán leckét kell tanulniuk, sőt 
a szüleiknek is gondot okoz, 
amikor segíteniük kell a tanu
lásban és a házi feladat elké
szítésében. A tanügyi törvény 
előírja ugyan, hogy a kisebb
ségek anyanyelvén tanuló gye
rekek sajátos tanterv alapján 
tanulják a román nyelvet, ezek 
a tantervek azonban még nem 
készültek el.
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Sok esetben előkerül a szino-
nimaszótár, ha az ötödikes 
gyereknek a román lecke 

tanulásában, házi feladat elké-
szítésében segítenünk kell, olyan 
nehéz szövegekkel dolgoznak. 
Arról nem is beszélve: hogy tud-
jon nyelvtanilag elemezni mon-
datokat, ha egyszerűen nem érti, 
mit jelent, nem ismeri a szavakat 
– sorolja az ötödikesek román 
leckéivel kapcsolatos gondjait 
Bíró Mónika szülő. 

Elemi osztályban, bár nem 
megfelelő tanterv alapján, rossz 
módszerrel tanítják a magyar 
anya nyelvű gyerekek számára a ro-
mán nyelvet, mégis a kisebbségek 
számára kidolgozott sajátos tan-
tervről van szó. Ötödik osztály-
tól azonban a román anyanyelvű 
gyerekekével azonos tantervet és 
tankönyvet írt elő a törvény a ki-
sebbségek számára is.

Más tantervre lenne szükség
– Nagy, áthidalhatatlan a sza-

kadás a negyedikes és az ötödikes 
tananyag között, ha nem is lehe-
tetlen, de roppant nehéz megtaní-
tani a magyar gyerekeknek az elő-
írt anyagot, ami anyanyelvi szintű 
nyelvtudást igényel – mondja 
Szabó Éva román szakos tanárnő. 
A román anyanyelvű gyerekeknek 
is nehéz a szótan, a mieink pedig 
– a szóképzést vegyük például – 

egyszerűen nem értik, miről van 
szó. Nagyon szeretnénk már más 
tanterv szerint, másképp tanítani 
a román nyelvet – teszi hozzá Sza-
bó Éva. 

A kisebbségek számára most 
készül a román nyelv tanítását 
előíró tanterv. Szőcs Domokos, az 
oktatási minisztérium kisebbségi 
főosztályának vezérigazgatója a 
Hargita Népének elmondta, pri-
oritásként a törvény alkalmazási 
módszertanai szerepeltek a mun-
katervben, ezek folyamatosan je-
lennek meg a Hivatalos Közlöny-
ben. Folyamatban van a tantervek 
kidolgozása is, azoknak 2012-re 
kell elkészülniük. Románból, ma-
gyarból, zenéből és történelem-
ből készülnek sajátos tantervek. 
Azt még egyelőre senki sem tudja, 
hogy a ciklust kezdő osztályok 
vagy mindenki az új tantervek 
szerint kezdi majd a következő 
tanévet. 

A sajátos román tantervek ki-
dolgozásában részt vesz a Sapientia 
– EMTE tanára, Tódor Erika Má-
ria egyetemi docens is. Amint a 
Hargita Népének elmondta, a 
tavasz folyamán megalakult az a 
tanítókból, általános- és középis-
kolai tanárokból, valamint egyete-
mi tanárokból álló munkacsoport, 
amely a tantervek kidolgozásával 
foglalkozik. Egy alkalommal egy 
hétre ült össze ez a munkacsoport, 
hogy gondolatok, ötletek szintjén 
elkezdődjön a munka. A követ-
kező találkozást november végére 
tervezik.

Azzal a tantervvel kapcso-
latban, amit évekkel ezelőtt a 
Sapientia egyetemen dr. Balázs 
Lajos irányításával dolgoztak ki, 
Tódor Erika Mária elmondta, 
hogy az más kontextusban, más 
vizsgáztatási rendszer számára 
készült, de lehetőség van rá, hogy 
az abban megfogalmazott bizo-
nyos tartalmak átkerüljenek az 
új tantervbe. A szakember hang-
súlyozta, nagyon fontos, hogy 

megfelelő tartalommal töltsék 
fel a törvény adta lehetőséget, 
és ebben felelősen kell eljárni. 
Jelen pillanatban, véli, nagyobb 
szerepet, fontosságot kellene tu-
lajdonítani a szakmai érvelésnek, 
de sajnos, tapasztalata szerint 
nem mindig adódik rá lehetőség. 
A szakmai vélemény mellett 
még nagyon sok tényező befo-
lyásolja az új tanterv hatékony 
elkészítését és alkalmazását, de 
mindképpen, jelen pillanatban, a 
szakmaiságnak kell a legnagyobb 
szerepet kapnia.

Kínlódás helyett sikerélmény
– Az új nemzeti tanterv nyolc 

kompetencia-területtel foglalko-
zik, melyek közül az első a román 
és az anyanyelvi kommunikáció 
– tér a részletekre Tódor Erika 
Mária. – Ezen a területen be-
lül szétválik a rendszer az anya-
nyelvi oktatásra, illetve a román 
nyelvi kompetenciákra. Utóbbi 
esetében egy kerettanterv készül 
– azaz nincs szó külön kerettan-
tervről a kisebbségek számára. 
Magához a kerettantervhez elké-
szül a románok számára előírt is-
kolai program, és ezzel párhuza-
mosan készülhetnek a kisebbsé-
gek számára külön-külön iskolai 
programok. A speciális országos 
kisebbségi román program taní-
tásához elkészülnek a speciális 
tankönyvek, módszertani kiad-
ványok stb., valamint lehetőség 
van regionális és iskolai szintű 
speciális modulok kidolgozására 
és jóváhagyatására is, beleértve 
a hozzájuk tartozó tanterveket, 
programokat, tankönyveket is. 
Az iskolák vezetőtanácsa dönt 
arról a tantestülettel, a szülői 
szervezetekkel, a diáktanácsok-
kal és egyéb érintettekkel való 
egyeztetések után, hogy az or-
szágos kötelező programhoz mi-
lyen tankönyvet és módszertant 
választ, illetve hogy a kötelező 
programot milyen választható 
modulokkal egészítik ki. Hason-
ló, bár korlátozott szabadságot 
biztosít a törvény a szaktanárnak 
is, amennyiben a helyi tanterv 
keretein belül kell működnie, de 
magát a módszert és a progra-
mokban nem meghatározott 25 
százaléknyi tanórát felelős dön-
tése szerint használhatja fel. Eb-
ben az értelemben meglehetősen 
nagy szabadsággal rendelkeznek 
majd az iskolák, és egyáltalán 
nem beszélhetünk arról, hogy 
egységes módon valósulna majd 
meg a kisebbségi románoktatás 
az országban – még egy adott ki-
sebbség különböző intézménye-
iben is más-más módszerről be-
szélhetünk majd – mondja Tódor 
Erika Mária egyetemi docens.

A román szakos tanárok – a 
jelek szerint – vállalják a plusz-
felelősséget, a gyerekek és szülők 
pedig nagyon várják már, hogy a 
román lecke tanulása ne kínt, ha-
nem sikerélményt jelentsen. 
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Csak jövőtől várható változás a román nyelv tanítása terén

A jelenlegi tananyag a román 
anyanyelvűeknek is nehéz

Csíkszentimrén konCertezett a Gyermekfilharmónia

Ünnepi hangverseny

Körkép

Legtöbbször közös erőpróba a románlecke tanulása fotó: mti

Színvonalas és tartalmas hang
versenyben részesítette a csík
szentimrei közönséget a Szent
egyházi Gyermek filhar mónia. 
re pertoárjukban az idegen nyel
vű dalok mellett magyar népdal
feldolgozások is szerepeltek. 
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A Csíkszentimrei Falunapok 
záróakkordjaként, vasárnap 
ünnepi hangversenyt adott a 

Szentegyházi Gyermekfilharmónia 
a szentimrei művelődési ház szín-
padán. 

– Régóta dédelgetett álmunk 
vált valóra azzal, hogy a megyei 
tanács támogatásával eljutottunk 
Csíkszentimrére, már több éve is 
hívtak minket ide koncertezni – 
mondta el Haáz Sándor, a Gyerekfili 
alapítója és vezetője.

A 140 tagú gyermekegyüttes 
színvonalas hangversenyt adott. A 
zenekar szállóigéje, a Parasztkantá-
ta eléneklésével kezdtek, majd Liszt 
Ferenc Hajnalozójával emlékeztek 
meg a zeneszerző születésének 200. 
évfordulójáról. Emellett pedig a 
300 éve történt Rákóczi-szabadság-

harc befejezéséről, a nagymajtényi 
fegyverletételről is megemlékezett 
az együttes a Nagymajtényi-síkon 
című zeneművel. Európa himnu-
szát, az Örömódát három nyelven: 
románul, angolul és magyarul éne-
kelték, valamint egy spanyol nyelvű 
dalt is műsorra tűztek, amely az 
Európa Parlamentben tett hangver-
senyen is elhangzott. Több magyar 
népdalfeldolgozás és a Bárány-éne-
kek mellett felcsendültek a zenekar 
méltán híres darabjai is, a Három 
Tréfás Dal. A repertoárban sze-
repelt továbbá finn dal, valamint 
egy török induló is, melynek címe 
Plevna-induló, és mint a közönség 
megtudta, ez volt az oszmán pasa 
dala, amelyet eredeti nyelven adtak 
elő a zenekar tagjai, megemlítve, 
hogy Törökországban, Rodostó-
ban is felléptek ezzel a zeneművel.

A népes közönséget vonzó kon-
certet záró Szózat után huszár-nóták 
csendültek fel. Elsőként a Föl, föl vi-
tézek a csatára című induló csendült 
fel, majd a Gábor Áron rézágyúja 
követett, amely alatt az énekesek 
filis zászlók lengetésével vonultak le 
a színpadról, a közönség vastapsától 
kísérve.

Változatos műsorral készült a Gyermekfilharmónia fotó: tamás attila


