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Még ebben a hónap-

ban be kell pótolni az 

elmaradt képességfel-

mérő próbavizsgákat 

azokban a tanintéze-

tekben, amelyekben 

bojkottálták ezeket a 

tiltakozó pedagógusok. 

A Hargita Megyei Tan-

felügyelőség számára 

a jövő héten kezdődő 

próbaérettségik nehezí-

tik az elmaradt vizsgák 

megszervezését.

Tizenöt Hargita megyei is-
kolában kell bepótolni még 
ebben a hónapban a peda-

gógusok vizsgabojkottja miatt 
elmaradt képességfelmérő pró-
bákat. A Hargita Megyei Tanfe-
lügyelőséggel pénteken átiratban 
közölte az oktatási minisztérium, 
hogy az elmaradt vizsgákat már-
cius vége előtt meg kell szervezni 
– tájékoztatott Görbe Péter, Har-
gita megyei főtanfelügyelő.

Nem hétvégén fogják bepótolni

„Csak annyit közöltek, hogy a 
hónap végéig intézkedjünk, hogy 
legyen meg. Megbeszéljük a me-
gyei bizottságban, és aszerint 
rögzítjük a vizsgák menetrendjét” 
– magyarázta. A próbavizsgák 
időpontjáról ugyan még nem dön-
töttek, de az már biztos, hogy nem 
hétvégén fogják bepótolni azo-
kat. Ez viszont nehezíti a vizsgák 
megszervezését, ugyanis nehéz 
beiktatni azokat a tanrendbe a jö-

vő héten kezdődő próbaérettségik 
miatt. „Meg kell néznünk, ho-
gyan is van a próbaérettségi me-
netrendje, hogy a kettőt tudjuk 
egymástól függetlenül megszer-

vezni” – fogalmazott a főtan-
felügyelő. Kérdésünkre azt is 
elmondta, hogy kissé felborul 
majd a szokásos tanrend azokban 
a tanintézetekben, amelyekben 

pótolni kell a képességfelmérő 
vizsgákat. „Tizenötről tudok, ahol 
nem tartottak meg minden vizs-
gát, remélem, nincs több ennél” – 
fűzte hozzá.

Eredménytelen volt a bojkott

Az oktatásban dolgozók ér-
dekvédelmi szervezete, a Tan-
ügyi Szabad Szakszervezet 
(FSLI) a fővárosban, a mun-
kaügyi minisztérium épülete 
előtt február második felében 
megtartott sztrájkőrségek után 
döntött úgy, hogy bojkottálják 
a képességfelmérő próbavizs-
gákat, így tiltakozva az új bér-
törvény negatív hatásai miatt. 
Noha az előzetes bejelentések 
szerint ebbe országosan 1100 
tanintézetben egyeztek bele a 
pedagógusok, végül mindössze 
öt megyében összesen 25 isko-
lában bojkottálták a képesség-
felmérőt az első vizsganapon, 
többségében – összesen 14 isko-
lában – Hargita megyében. 

A tiltakozással a Tanügyi 
Szabad Szakszervezet főként 
az új bértörvény negatív hatá-
sainak kiküszöbölését szeretné 
elérni, ugyanakkor azt, hogy a 
március elsejétől elrendelt bér-
emeléseknek ne legyen feltétele 
a leépítés és iskolák összevoná-
sa. Követelik továbbá a fejkvóta 
alapú finanszírozás növelését, 
a különféle pótlékok kiszámí-
tási módjának rendezését. Azt 
is szeretnék elérni, hogy a pe-
dagógusok saját kérésükre a 
nyugdíjkorhatár betöltése előtt 
három évvel nyugdíjba vonul-
hassanak járandóságuk csök-
kenése nélkül. Bár azt még nem 
tudni, hogy a szakszervezet a 
korábbi bejelentések szerint va-
lóban kiterjeszti-e a bojkottot 
a március 19–22. között zajló 
próbaérettségire, az már biztos, 
hogy Hargita megyében nem 
szervezik meg a tiltakozást – kö-
zölte lapunkkal múlt héten Kocs 
Ilona. Az érdekképviselet Hargita 
megyei területi vezetője ezt azért 
nem vállalja, mert a múlt héten 
lezajlott akcióból kihátráltak az 
ország többi részében.

SZÉCHELY ISTVÁN

A próbaérettségi miatt nehézkes az elmaradt képességfelmérők megszervezése

Bepótolják a bojkottált próbavizsgákat

Vizsga vizsgát ér. Egymásra torlódhat a próbaérettségi és a képességfelmérő próbavizsga ott, ahol pótolni kell

Az RMDSZ januárban meghir-
detett tankönyvíró pályázatára 44 
pályamunka érkezett, ebből 40 telje-
sítette az elvárásokat – tájékoztatott 
tegnapi közleményében a szövet-
ség sajtóirodája. Bár egyes tantár-
gyakra nem érkezett pályázat, a 
benyújtott tervezetek lefedik első-
től hatodik osztályig a tárgyak nagy 
részét: magyar anyanyelvi kom-
munikáció, román nyelv és kom-
munikáció elemi oktatásban, zenei 
nevelés, zene és mozgás, római ka-
tolikus vallás, unitárius vallás, fi-
zika, magyar kisebbségtörténet, 
társadalmi nevelés, valamint román 
nyelv és irodalom.

Magyari Tivadar oktatásért fele-
lős ügyvezető alelnök rámutatott: 
a kiírás célja olyan pedagógusok 
támogatása volt, akik korábban 
tankönyveket terveztek, írtak és 

szerkesztettek, vagy éppen kiala-
kították az illusztrációkkal kap-
csolatos koncepciót. Azt követően, 
hogy a tankönyvek ügyét az új jog-
szabályok szerint egy állami ki-
adónak kellett átvennie, megfelelő 
támogatás nélkül maradtak a ko-
rábban munkához látott szerzők és 
illusztrátorok. Ezért indította el a 
szövetség tankönyvírói pályázatát 
– részletezte az RMDSZ oktatásért 
felelős ügyvezető alelnöke.

Versenyképes kiadványok kellenek

A közleményben leszögezik: a 
tankönyvírók ösztönzése azért volt 
fontos, hogy versenyképes kiadvá-
nyokból tanulhassanak a magyar 
diákok. A kiírás elsőtől egészen 
ötödik osztályig olyan tanköny-
vek megszerkesztését ösztönözte, 

amelyek sajátosan a magyar okta-
tásban tanított tantárgyakhoz kap-
csolódnak. Ilyen például a magyar 
nyelv és irodalom, a magyarság tör-
ténelme, a zene és hasonlók. A tan-
tárgyreform a következő tanévtől 
a hatodik osztályt is eléri, így jö-
vőtől már nemcsak a sajátos tan-
tárgyak tankönyveit támogatja a 
szövetség pályázata, hanem min-
den más tárgy tankönyvét is – derül 
ki továbbá az RMDSZ közleményé-
ből. A pályamunkákon mintegy 
196 személy dolgozott összesen, 
nagyrészük pedagógus: szerzők, 
illusztrátorok, technikai szerkesz-
tők. Egy tankönyv esetében a ma-
ximális pályázati keret 7000 lej 
volt. A szerzők véglegesítik ezeket 
a tankönyveket, és a jogszabály ér-
telmében tovább pályáznak a mi-
nisztériumi kiírásra. 

Lezárult az RMDSZ tankönyvíró pályázata

A magyar oktatásban használatos tankönyvek szerkesztése volt a cél
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