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România, față de Ucraina, respectă dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă,
a declarat joi, într-o conferință de presă, ministrul Educației, Liviu Pop, transmite Agerpres,
preluat de Romanian Global News.

"În regiunea Cernăuți își desfășoară activitatea 63 de școli cu predare în limba română, dintre
care 3 licee și 19 școli cu predare mixtă (clase de limba română și clase de limba ucraineană).
În regiunea Transcarpatia își desfășoară activitatea 12 școli și 1 liceu cu predare în limba
română și o școală cu predare mixtă. În regiunea Odessa, nicio școală nu figurează ca având
predare în limba română, în schimb există unități de învățământ cu predare în așa-numita 'limbă
moldovenească'. Față de Ucraina, România respectă dreptul la educație în limba maternă a
minorităților naționale. Potrivit legii românești, persoanele aparținând minorităților naționale au
dreptul să studieze și să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile și formele de
învățământ preuniversitar. Practic, în sistemul românesc de învățământ, sunt organizate studii
în 15 limbi materne, inclusiv limba ucraineană", a spus Pop.

Potrivit demnitarului, în anul școlar 2016 — 2017, în România și-au desfășurat activitatea 2.000
de școli și 180.000 de copii care au învățat exclusiv în limba maternă (maghiară, germană,
ucraineană, romani, slovacă, sârbă, cehă, croată, italiană și turcă). Pe lângă aceștia, alți 42.000
de copii au studiat limba maternă în unități de învățământ organizate în limba română (limbile
materne studiate: armeană, bulgară, greacă, italiană, polonă, romani, rusă, cehă, croată,
germană, maghiară, sârbă, slovacă, turcă și ucraineană).

"Copiii aparținând minorității ucrainene au posibilitatea să studieze în limba ucraineană maternă
sau disciplina limba ucraineană maternă în cele peste 90 de unități școlare din localitățile în
care ucrainenii reprezintă o pondere semnificativă din populația totală a localității respective, din
județele: Maramureș, Suceava, Timiș, Caraș-Severin, Arad, Botoșani, Satu Mare și Tulcea.
Învățământul în limba maternă a fost organizat de ISJ Maramureș, ISJ Suceava, ISJ Timiș, ISJ
Caraș-Severin, ISJ Satu Mare, ISJ Botoșani pentru un număr total de 1.759 de elevi. Studiul
limbii materne a fost organizat de ISJ Maramureș, ISJ Suceava, ISJ Timiș, ISJ Caraș Severin,
ISJ Satu Mare, ISJ Botoșani, ISJ Arad, ISJ Tulcea pentru un număr total de 5.825 de elevi", a
spus ministrul.
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Potrivit acestuia, partea ucraineană a propus să se studieze 80% în limba română la clasele I
— IV, 65 — 75% la clasele V—VI, 50 — 70% la clasele VII — IX și la clasele X — XII un
procent de 20 — 30%.

"Partea română a propus procente mai mari și în acest moment există o negociere între cele
două părți. Situația din România în ceea ce privește învățământul în limbile minorităților
naționale prevede în planul-cadru următoarele: în învățământul primar, dintr-un număr total de
24 de ore, 4 sunt alocate Limbii și literaturii române, adică aproximativ 17%, în învățământul
gimnazial, se alocă dintr-un număr total de 30 de ore, 4 ore pentru Limba și literatura română,
adică aproximativ 13%. În învățământul liceal, elevii studiază 4 ore de Limba și literatura
română, dintr-un total de 28 de ore, în procente însemnând aproximativ 14%", a arătat
reprezentantul MEN.

Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, a precizat miercuri că în întâlnirea de la Kiev cu
ministrul Educației și Științei din Ucraina, Lilia Grinevich, a subliniat necesitatea ca drepturile
etnicilor români să nu fie afectate prin noua Lege a învățământului din țara vecină.

"Am avut o discuție foarte serioasă cu omologul ucrainean, Lilia Grinevich. Vizita mea la Kiev a
avut loc din cauza exclusiv a situației create de adoptarea noii Legi a învățământului. Încă o
dată am subliniat ferm necesitatea ca drepturile etnicilor români să nu fie afectate prin noua
lege. Din punctul nostru de vedere, este evident că noua legislație restrânge drepturile etnicilor
români. Astfel, învățământul în limba română din Ucraina va fi semnificativ afectat. I-am solicitat
doamnei ministru explicații privind modul în care se vor găsi soluții pentru remedierea acestei
situații. De aceea, i-am cerut explicații privind viitoarele proiecte legislative în domeniul
educației. În primul rând, Legea învățământului preuniversitar. Ei doresc să revină cu acest
proiect de lege și i-am spus încă o dată că vrem să știm ce conține acest proiect de lege pe
învățământul preuniversitar și să nu fie o abordare la fel ca în Legea învățământului, care este o
lege mare cadru, unde am văzut că nu au fost dezbateri serioase", a declarat ministrul Pop.

El a adăugat că a reiterat solicitarea României ca Kievul să solicite opinia Comisiei de la
Veneția, a Consiliului Europei și a Înaltului Comisar pentru Minorități al OSCE.

"Tocmai de aceea i-am cerut explicații clare despre viitoarea lege a învățământului
preuniversitar. Învățământul în limba română în Ucraina are o tradiție de peste 200 de ani iar
românii din Ucraina sunt cetățeni loiali ai statului și cunosc limba acestui stat. Am reiterat
solicitarea României ca Kievul să solicite opinie Comisiei de la Veneția, Consiliului Europei și
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Înaltului Comisar pentru Minorități al OSCE. Respectarea standardelor internaționale și
angajamentelor asumate de Ucraina este extrem de importantă", a spus ministrul.

Potrivit acestuia, "deocamdată", din perspectiva sa, minoritarii români sunt "îngrădiți" în noua
lege a învățământului adoptată în Ucraina.

"Reforma educației este esențială pentru modernizarea unei societăți, însă restrângerea unor
drepturi existente — și aici vorbim concret de drepturile etnicilor români — nu reflectă spiritul și
ambițiile europene ale Ucrainei", a subliniat Liviu Pop.
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