
Javában zajlik a Szülőföl-
dön magyarul nevelési, okta-
tási, valamint tankönyv- és 
taneszköz-támogatási program 
igényléseinek feldolgozása. A 
Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségéhez 100 516 ké-

rés érkezett, amiből közel 97 
ezer gyerek adatait sikerült 
már bevezetni az elektronikus 
rendszerbe. A feldolgozott ada-
tok szerint Hargita megyéből 
23 473, ezen belül Udvarhelyről 
4725 gyerek után kértek a szü-

lők oktatási támogatást – tudtuk 
meg Kovács-Feren czi Noémi 
programkoordinátortól. A ha-
táridőn túl közel száz postai 
küldemény érkezett a csíksze-
redai székhelyre, és továbbra is 
kapnak néhány megkésett ké-
rést, azonban ezeket már nem 
fogadják el. Az igénylések teljes 
feldolgozása még hozzávetőleg 
két hétig tart, azután postázzák 
a hiánypótlási felszólításokat. 
A leggyakoribb hiba, akárcsak 
a korábbi években, ezúttal is az 
igénylő szülő érvénytelen sze-
mélyazonossági igazolványa, 
valamint az iskolai igazolás, il-
letve a gyermek születési iga-
zolványának hiánya volt. Mivel 
a többgyerekes családoknak kö-
zös nyomtatványon kell benyúj-
taniuk az igénylést, mulasztás 
esetén mindegyik gyerek eles-
het a támogatástól, ha a szülő 
nem pótolja időben – figyelmez-
tet a programkoordinátor. Hoz-
zátette, hogy évente több száz 
hiánypótlási felszólítás marad 
válasz nélkül, ugyanakkor az 
sem ritka, hogy hónapokkal ké-
sőbb, a kifizetések után kapnak 
megkésett iratokat. 
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Az új kerettanterv szerint 
az általános iskola min-
den tagozatán kötelezővé 

teszik a heti egy informatika-
órát, amely eddig opcionálisan 
választható tantárgyként sze-
repelt. Korábban már cikkez-
tünk róla, hogy több csíki iskola 
informatikai szaktermében is 
a szükségesnél kevesebb szá-
mítógép található, így fejtörést 
okozhat a megfelelő infrastruk-

túra előteremtése a tanintéze-
teknek. A kerettanterv másik 
lényeges újdonsága, hogy szo-
ciális ismereteket bővítő tan-
tárgyakat vezetnek be: ötödik 
osztályban a gyermekjogi ne-
velést, hatodikban az interkul-
turális nevelést, hetedikben a 
demokratikus nevelést, nyolca-
dikban pedig a gazdasági neve-
lést. Görbe Péter, Hargita megye 
főtanfelügyelője úgy véli, ezek a 
tantárgyak rendkívül haszno-
sak, ugyanis segítenek a tanu-
lóknak jobban rálátni polgári 
jogaikra és megfelelően érvé-
nyesíteni is e jogokat. 

Jobb eredmények 
néhány év múlva?

A magyar anyanyelvű gye-
rekekre nézve a legfontosabb 
újítás, hogy a román nyelv és 
irodalom tantárgyat az eddig 
megszokottól eltérően már nem 

anyanyelvi szinten tanulják a 
fiatalok. Speciális tankönyv és 
tanterv szerint oktatják majd, 
amelyek révén inkább a kom-
munikációra helyezik a hang-
súlyt. A főtanfelügyelő hasznos 
és szükséges lépésnek tart-
ja a módosítást, és úgy véli, ez 
néhány év múlva a magyar ta-
nulók vizsgaeredményein is 
meglátszik majd. Emellett a la-
tin tantárgyat az eddigitől elté-
rően nem nyolcadikban, hanem 
hetedikben tanítják majd, míg a 
fizikát hatodik osztályban, a ké-
miát pedig hetedikben vezetik 
be, heti két órában. A kötelező 
tantárgyakon kívül új opcioná-
lis órák is a tanterv részét ké-
pezik.

Nagyobb óraszám

A főtanfelügyelő továbbá kö-
zölte, hogy a tanterv bevezeté-
se után több időt töltenek majd 

az iskolában a diákok, ugyan-
is az új kötelező tantárgyak mi-
att megnőnek az óraszámok. Az 
opcionálisan választható órá-
kat is figyelembe véve, ötödik 
osztályban heti 25–28 közöt-
ti tanórájuk lehet a fiataloknak, 
hatodikban 28–30, hetedikben 
31–33, nyolcadikban pedig 31–
34 közöttire növekedhet a he-
ti óraszám. Ez a kisebbségi 
oktatásban még több tanórát 
jelent majd, mivel ott még anya-

nyelv és irodalom, illetve ki-
sebbség- és hagyománytörténet 
tantárgyak is szerepelnek. A ke-
rettantervet a cikluskezdő ötö-
dik osztályoktól alkalmazzák, 
a következő tanévi hatodikosok, 
hetedikesek és nyolcadikosok 
az eddigi kerettanterv szerint 
folytatják tanulmányaikat. To-
vábbi információk az oktatási 
tárca honlapján (www.edu.ro) 
találhatók.
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Az 5–8. osztályosoknak szóló új kerettanterv fontosabb változásai

Változásokat hoz a következő tanév

Kevesebb idő jut majd játékra. Szeptembertől nő az ötödikesek tanóraszáma

Szociális ismereteket 

bővítő tantárgyakat 

vezetnek be, kötele-

zővé teszik a heti egy 

informatikaórát, illet-

ve a román nyelv és 

irodalom tantárgyat 

ezentúl speciális tan-

terv szerint tanítják a 

kisebbségi oktatásban 

– íme néhány a fonto-

sabb újdonságok közül 

az 5–8. osztályosoknak 

szóló új kerettanterv-

ből, amelyet a követ-

kező tanévtől vezetnek 

be a cikluskezdő ötödik 

osztályokban.  Ösz-

szegyűjtöttük a főbb 

változtatásokat.

Hamarosan kezdődik a hiánypótlás Kápolnabúcsú

A vágási egyházközség filiájában, Székelydobóban az Isteni Irgal-
masság titulusú kápolnában a vasárnap délután négy órakor kez-
dődő búcsús szentmisén Kovács Csaba Antal testvér, a székelyud-
varhelyi ferences templom igazgatója prédikál.

Teljes gőzzel zajlik az adatbevitel

Konfirmáció 2017 – Alsósófalva
Az alsósófalvi református templomban virágvasárnap Bálint János, 
Farkas Blanka Edit, Fülöp Hunor, Hajdó Cintia, Káli Zsolt, Lukács 
Botond, Lukács Zalán, Lukács Zsolt, Orbán Norbert és Székely Frida 
Csilla konfirmált. Lelkipásztoraik Timár Zsolt és Timár Erika, gondnok 
Ambrus Sándor, harangozó Molnár Rozália. (MOLNÁR MELINDA)

FOTÓ: ELEKES CSABA

Mi a kerettanterv?

A kerettanterv egy évfolyamonként, tantárgyakra lebontva elké-
szített részletes oktatási dokumentum, amely egyebek mellett 
meghatározza a heti órarendet, a tantárgyakat és azok követel-
ményrendszerét, vagyis lényegében a leadott tananyagot. Ezek 
mellett a kötelező tantárgyak óraszámát és az opcionálisan vá-
lasztható tantárgyak gyakoriságát is. A kerettanterveket az okta-
tási minisztérium szakemberei a tanügyi illetékesek bevonásával 
készítik el.
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