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Szociális ismereteket 

bővítő tantárgyakat 

vezetnek be, kötelező-

vé teszik a heti egy in-

formatikaórát, illetve a 

román nyelv és iroda-

lom tantárgyat ezentúl 

speciális tanterv sze-

rint tanítják a kisebb-

ségi oktatásban – íme 

néhány a fontosabb 

újdonságok közül az 

5-8. osztályosoknak 

szóló új kerettanterv-

ből, amelyet következő 

tanévtől vezetnek be 

a cikluskezdő ötödik 

osztályokban.  Össze-

gyűjtöttük a főbb vál-

toztatásokat.

Az új kerettanterv szerint 
kötelezővé teszik az ál-
talános iskola minden ta-

gozatán a heti egy informatika-
órát, amely eddig opcionálisan 
választható tantárgyként szere-
pelt. Korábban már cikkeztünk 
róla, hogy több csíki iskola in-
formatikai laboratóriumában is 
a szükségesnél kevesebb szá-
mítógép található, így fejtörést 
okozhat a megfelelő infrastruk-
túra előteremtése a tanintéze-
teknek. A kerettanterv másik lé-
nyeges újdonsága, hogy szociá-
lis ismereteket bővítő tantárgya-
kat vezetnek be: ötödik osztály-
ban a gyerekjogi nevelést, hato-
dikban az interkulturális neve-
lést, hetedikben a demokratikus 
nevelést, nyolcadikban pedig a 
gazdasági nevelést. Görbe Pé-
ter, Hargita megye főtanfelügye-
lője úgy véli, ezek a tantárgyak 
rendkívül hasznosak, ugyan-
is segítik a tanulókat, hogy job-
ban rálássanak a polgári jogaik-

ra, és megfelelőképpen érvénye-
síteni is tudják azokat. 

Jobb eredmények néhány év múlva?

A magyar anyanyelvű gyere-
kekre nézve a legfontosabb újí-
tás, hogy a román nyelv és iro-
dalom tantárgyat az eddig meg-
szokottól eltérően, már nem 
anyanyelvi szinten tanulják a 
fiatalok. Speciális tankönyv- és 
tanterv szerint oktatják majd 
őket, amelyek révén inkább 
a kommunikációra helyezik 
a hangsúlyt. A főtanfelügye-
lő hasznos és szükséges lé-
pésnek tartja ezt a módosítást, 
mint mondta, úgy véli, néhány 
év múlva ez a magyar tanulók 
vizsgákon elért eredményein is 
meglátszik. Emellett, noha to-
vábbra is tanulnak latint az 5-8. 
osztályosok, az eddigitől eltérő-
en a tantárgyat nem nyolcadik-
ban, hanem hetedikben tanítják 
majd. A fizikát hatodik osztály-
tól, kémiát pedig hetediktől ta-
nítják heti két órában. A kötele-

ző tantárgyakon kívül új, opcio-
nálisan választható órák is az új 
tanterv részét képezik. 

Nagyobb óraszám jövőtől 

A főtanfelügyelő továbbá kö-
zölte, a tanterv bevezetése után 
több időt töltenek majd az is-
kolában a tanulók, ugyanis az 
új kötelező tantárgyaknak kö-
szönhetően megnőnek az óra-
számok is. Az opcionálisan vá-
lasztható órákat is figyelembe 
véve ötödik osztályban heti 25–
28 közötti tanórájuk lehet a fia-
taloknak, hatodikban 28–30, he-
tedikben 31–33, nyolcadikban 
pedig 31–34 közöttire növeked-
het a heti óraszám. Ez a kisebb-
ségi oktatásban pedig még több 
tanórát jelent majd, mivel ott 
még anyanyelv és irodalom, il-
letve kisebbség- és hagyomány-
történet tantárgyak is szerepel-
nek. A kerettantervet a ciklus-
kezdő ötödik osztályoktól alkal-
mazzák, a következő tanévi hat, 
hét és nyolcadik osztályosok az 

eddigi kerettanterv szerint foly-
tatják tanulmányaikat. További 
információk az új kerettanterv-
ről az oktatási tárca honlapján 
(www.edu.ro) találhatók.

MOLNÁR RAJMOND

Az 5-8. osztályosoknak szóló új kerettanterv fontosabb változásai

Változások a következő tanévtől

Szeptembertől ötödik osztálytól növekednek az óraszámok. Számos újdonságot tartalmaz az új kerettanterv
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Mi a kerettanterv?

A kerettanterv egy évfolya-
monként, tantárgyakra le-
bontva elkészített részletes 
oktatási dokumentum, amely 
egyebek mellett meghatároz-
za a heti órarendet, a tantár-
gyakat és azok követelmény-
rendszerét, vagyis lényegében 
a leadott tananyagot. Ezek 
mellett a kötelező tantárgyak 
óraszámát és az opcionálisan 
választható tantárgyak gya-
koriságát is. A kerettanterve-
ket az oktatási minisztérium 
szakemberei a tanügyi illeté-
kesek bevonásával készítik el.

A Hargita megyei munkaügyi 
felügyelőség beszámolója sze-
rint 3 halálos kimenetelű mun-
kabaleset történt a megyében 
az év első negyedévében. Az 
említett időszakban a hatóság 
munkatársai 123 ezer lej érték-
ben róttak ki pénzbírságot.

A szerkesztőségünkbe el-
juttatott közleményben a ható-
ság a 2017-es év első negyed-
évében végzett ellenőrzésekről 
és a munkabalesetekről szá-
molt be. Az említett időszakban 
a hatóság munkahelyi egészség 
és biztonság osztálya 188 ellen-
őrzést tartott 188 egységnél: a 

tapasztalt 166 kihágás közül 17 
esetében róttak ki pénzbírságot 
123 ezer lej értékben, a további 
149 kihágás esetében pedig fi-
gyelmeztetésben részesítették 
az illetékeseket. Az adatok sze-
rint Hargita megyében 8371 cég 
foglalkoztat munkaszerződés-
sel alkalmazottakat.

18 munkabaleset

Az év első negyedévében 18 
munkabaleset történt Hargita 
megyében, ebből három halá-
los kimenetelű  és a szállítási, 
az ásványvízfeltöltő és az építő-

anyag-kereskedelmi ágazatok-
ban történtek. Előbbi egy közúti 
baleset következtében történt, 
a palackozó munkás rosszul 
lett a munkahelyén és elesett, 
majd később a kórházban hunyt 
el, az építkezésen pedig áram-
ütés okozta a tragédiát. Továb-
bi 12 baleset okozott ideigle-
nes munkaképtelenséget, ezek 
a tanügyben, a kereskedelem-
ben, az egészségügyben, közin-
tézményekben, a textiliparban, 
építkezéseken és a fafeldolgozó 
ágazatokban történtek. Ezen-
kívül két súlyos munkabaleset 
is történt a fafeldolgozó és a 

televíziós műsorszolgáltatá-
si ágazatokban. Mindkettő tűz-
eset miatt következett be, utób-
bi a balánbányai helyi televízió 
székhelyét érintette. Emellett 
egy csoportos munkabaleset is 
történt a megyében: egy közúti 
baleset során egy cég három al-
kalmazottja sérült meg. A mun-
kaügyi felügyelőség feladata a 
munkaviszonyokat, a munka-
biztonságot és egészséget sza-
bályozó jogszabályok betartásá-
nak ellenőrzése – a munkaválla-
lók védelmének érdekében.

ISZLAI KATALIN

Három halálos munkabaleset az első negyedévben
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