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Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda
Borboly CsabaElnök Úr figyelmébe,

Tisztelt Elnök Úr!

Anyanyelvi szinten használni bármely nyelvet idoigényes, komplex feladat a
legmegfelelobb motivációs háttér mellett is. A pszichológiai, pedagógiai, módszertani
elméletek eredményeit, ezen szakterületek elveit figyelmen kívül hagyni igen nagy felelosség.
Tapasztalataink szerint mégis ez a helyzet, a román nyelv és irodalom vizsgák eredményei
ezt mutatják. Tudjuk, a vizsgák eredmények hátterében sok változó szerepel és ezek
meghatározó ereje nehezen azonosítható, szakmai gyakorlatunk alapján azonban mi is úgy
látjuk a román nyelv elsajátítása- oktatása valódi változást igényel.

Fontosnak tartanám tisztázni azt, hogy nem vitatjuk a román nyelv elsajátításának
szükségességét. Ahhoz azonban, hogy ez a leheto legmagasabb szinten sikerüljön, kérjük
figyelembe venni

.. a nyelvi kompetenciák kialakításához, fejlesztéséhez elengedhetetlenül szükséges
pszichológiai elveket(életkori sajátosságok stb.),

.. motivációs háttér meglétének szükségességét (a kompetencia magába foglal bizonyos
motivációskomponenseket- nehezenbeszélhetünkennek teljesítésérol,ha a gyerek
érdeklodését, képességeit meghaladó, nehéz, túlzsúfolt tananyag elsajátításának
szükségessége áll fent stb.),

... pedagógiai és módszertani elveket (magas szintu irodalmi és nyelvtani ismeretek
elsajátításának feltétele a hétköznapi kommunikáció birtoklása stb.)

Ezért szükségesnek találjuk a következok érdekében lépést tenni:. jogszabály módosítás a román nyelv és irodalom oktatásának területén
(elképzelhetonek tartanám azt, hogy a kisebbségi oktatásban résztvevonek lehetosége
legyen emelt szintu tanterv szerinti oktatást igényelni) ,

. új tanterv kidolgozása,. tankönyvek, segédeszközök kidolgozása,. humán eroforrás tovább képzése,

. vizsgarendszer /módszertan és követelményszint módosítása (románból két szintu
vizsga lehetoség legyen - egy mesterember ismerje, beszélje az állam nyelvét, de nem
kell filológus, irodalmár legyen román nyelvbol ).

Örvendetesnek, hogya megyei tanács is felvállalta a kérdést - a mi térségünkben éloknek,
nekünk jelent gondot a román nyelv tanítása, akkor nekünk kell megfogalmaznunk,
kidolgoznunk azt, hogy mi és hogyan módosuljon. Kiemelten fontosnak tartanánk ebben és
hasonló problémák megoldásához szakmai grémiumok felállítását és muködtetését.
Tudásunk, lehetoségünk szerint ebben mi is részt vállalunk.

Székelykeresztúr, 2015. április 23
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