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168 munkanap, 34 oktatási hét
Hétfőn kezdődik a 2018/2019-es tanév
• Hétfőn kezdődik a 
2018/2019-es iskolai 
tanév: 34 oktatási hét 
lesz 168 munkanapon 
keresztül. Az új tanév-
től több változással is 
kell számolni. A Hargita 
megyei iskolahálózat-
ban mintegy 50 ezer 
tanuló kezdi meg a 
tanévet hétfőtől. Maros 
megyében 86 180 diák 
kezdi az iskolát, ennek 
32 százaléka magyar 
tannyelven. A tervek 
szerint Valentin Popa 
oktatási miniszter is 
részt vesz két Hargita 
megyei iskola tanévnyi-
tó ünnepségén.

A hétfőtől kezdődő tanév el-
ső szemesztere szeptember 
10-től 2019. február 1-jéig 

tart, a második pedig február 11-én 
kezdődik, és június 14-én ér véget. 
Négy vakáció lesz a következő tan-
évben is: a téli szünidő december 
22-től január 13-ig tart, a félévközi 
szünet február 2-től 10-ig, a tavaszi 
vakáció április 20. és május 5. kö-
zött lesz a 2018/2019-es tanévben, a 
nyári pedig június 15-től szeptember 
15-ig tart. Az elemi osztályok tanulói 
ugyanakkor egyhetes pluszvakációt 
is kapnak, október 27. és november 
4. között nem kell majd iskolába jár-
niuk. A középiskolások az érettségi 
miatt korábban, május 31-én fejezik 
be a tanévet, a nyolcadikos diákok 
pedig – az országos képességfelmé-
rő vizsga miatt – június 7-én.

Hányan mennek iskolába?

Az Iskola másként elnevezésű 
országos program öt egymást köve-
tő munkanapot ölelhet fel, és mind-
egyik tanintézmény eldöntheti, 
hogy mikorra időzíti október 1-je és 
2019. május 31-e között. A törvény 
által megszabott munkaszüneti 
napokon nem lesz tanítás: októ-
ber 5-ét (az oktatás nemzetközi 
napját), június 5-ét (a pedagógu-
sok napját) és június 1-jét (a nem-
zetközi gyermeknapot) különféle 
programokkal, rendezvényekkel 
ünnepelhetik meg a tanintézetek 
és tanfelügyelőségek – írja elő a 
vonatkozó miniszteri rendelet. A 

tanfelügyelőség összesítése szerint 
a Hargita megyei iskolahálózatban 
mintegy 50 ezer tanuló kezdi meg a 
tanévet hétfőtől. Maros megyében 
86 180 diák kezdi az iskolát, ennek 
32 százaléka magyar tannyelven.

Változásokkal kell számolni

Az új tanévtől több változással 
is kell számolni: a legfontosabb 
az a nemrég megjelent – igencsak 
vitatott – kormányrendelet, amely-
nek értelmében a kisebbségek nyel-
vén zajló elemi oktatásban a román 
nyelv és irodalomórákat felsőfokú 

végzettséggel rendelkező, román 
szakos tanároknak kell tartaniuk. 
Azonban – mint sok hatályba lépő 
változtatással a romániai tanügy-
ben –, még tanévkezdés előtt né-
hány nappal sem tudni, hogy ez 
miként, sőt, hogy mikor lesz alkal-
mazva. Görbe Péter Hargita megyei 
főtanfelügyelő tegnapi megkere-
sésünkkor elmondta, még mindig 

nem kaptak alkalmazási módszer-
tant a szaktárcától az említett kor-
mányrendeletről, így egyelőre úgy 
fest, az új tanévtől továbbra is a ta-
nítók oktatják majd a román nyel-
vet az elemi osztályokban.

Növekedik az ösztöndíj

A kormány bővítette a középis-
kolai tanulmányok elvégzését tá-
mogató ösztöndíj keretét, így ettől 
az iskolai évtől havi 180 lejről 250 
lejre emelkedik a szociális ösztön-
díj (Bani de liceu) értéke. Azok a 
gyerekek pályázhatnak erre a jut-

tatásra, akik családjában az egy 
főre eső jövedelem nem éri el az 
500 lejt (eddig ez az összeg 150 lej 
volt). Hétfőtől már a hatodik osz-
tályosok is a tavaly bevezetett új 
tanterv előírásai szerint tanulnak 
a cikluskezdő ötödik osztályosok 
mellett: ennek egyik fontos pontja, 
hogy a magyar anyanyelvű tanu-
lók a román nyelvet speciális tan-

könyvből, az eddig megszokottól 
eltérően, nem anyanyelvi szinten 
tanulják. Továbbá, bevezetik az 
interkulturális nevelés tantárgyat 
hatodikba, illetve már a hatodi-
kosoknak is kötelező lesz az eddig 
opcionálisan választható heti egy 
informatikaóra.

A tankönyveiket idén sem kapják 
meg időben a magyar anyanyelvű 
tanulók, mivel több hetet késik a 
negyedikes, ötödikes és hatodikos 
diákok magyarra fordított tanköny-
veinek többsége, ugyanis a kiadvá-
nyokat csak tanévkezdés után tudja 
kinyomtatni az állami tankönyvki-
adó. A helyzet azonban még így is 
sokkal jobb a tavalyinál, amikor is 
a magyar ötödikes tanulók kényte-
lenek voltak az egész 2017–2018-as 
tanévben a tankönyvek nagy több-
sége nélkül boldogulni.

Csíkszeredában 
a tanügyminiszer?

Valentin Popa oktatási mi-
niszter is részt vesz két Hargita 
megyei iskola tanévnyitóján hét-
főn: a csíkszeredai Octavian Goga 
Főgimnázium kilenctől kezdődő 
ünnepségén, illetve a csíkszent-
domokosi Márton Áron Általános 
Iskola tizenegy órától kezdődő 
tanévnyitóján – tudtuk meg a har-
gitai főtanfelügyelőtől. Görbe Péter 
elmondta, hétfőn kereste meg őt a 
miniszter tanácsosa, hogy a tárca-
vezető Hargita megyébe szeretne 
jönni két iskolai tanévnyitóra.

Még üres a folyosó. 
Jövő héttől kezdődik az oktatás
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„ A kormány bővítette a kö-
zépiskolai tanulmányok el-
végzését támogató ösztöndíj 
keretét, így ettől az iskolai 
évtől havi 180 lejről 250 lejre 
emelkedik a szociális ösz-
töndíj (Bani de liceu) értéke.
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Medvebiztos kukába 
rekedt a bocs

Medvebiztos kukába rekedt 
bocsot szabadítottak ki a 
csendőrök csütörtökre virradóan 
a tusnádfürdői vasútállomás 
mellett. Nem ez volt az első 
hasonló bevetésük. Öt perc 
alatt két bejelentést is kaptak 
a csendőrök kevéssel éjjel egy 
óra előtt a szeméttárolóban lévő 
medvebocsról, illetve arról, hogy 
az ingerült anyamedve és továb-
bi két bocs is a közelben van. A 
vasútállomás melletti kukákhoz 
siető hatóságiak a helyszín 
biztosítása után elriasztották 
az anyamedvét, majd kiszaba-
dították az egyik hulladéktáro-
lóba záródott, üvöltő bocsot. A 
„megmenekült” vadállat az erdő 
irányába elszaladt, a csendőrök 
pedig egy ideig a helyszínen 
maradtak, felvigyázva a sze-
metesek környékét – számol be 
közleményben a Hargita Megyei 
Csendőr-felügyelőség. Hasonló 
eset történt három hónappal 
korábban is, amikor a csend-
őröknek egy nőstény medvét 
kellett kiszabadítaniuk, illetve 
augusztusban a vasúttársaság 
alkalmazottja készített video-
felvételt arról, amint egy kettős 
medvetámadást megelőzően 
szintén a hulladéktárolókba 
rekedt két bocs. A csendőr-
ség kéri a lakosságot, hogy 
hasonló esetekben azonnal 
hívják a 112-es segélykérő 
számot, ne próbáljanak köz-
beavatkozni, és ne etessék a 
vadállatokat. (Pinti Attila)

Több a külföldi turista
Az idei első hét hónapban 4,3 
százalékkal, 1,591 millióra nőtt 
a külföldi turisták száma Ro-

mániában a tavalyi év azonos 
időszakához mérten – közölte 
tegnap az Országos Statisztikai 
Intézet (INS). A kereskedelmi 

szálláshelyeket összesen 6,858 
millió turista kereste fel, ami 3,8 
százalékos növekedést jelent. A 
belföldi turisták száma 3,6 szá-
zalékkal, 5,267 millióra emel-
kedett a vizsgált időszakban. A 

belföldi és a külföldi turisták 
2,6 százalékkal több, 14,618 
millió vendégéjszakát töltöt-
tek el. A külföldi turisták által 
eltöltött vendégéjszakák száma 
4,3 százalékkal, 3,035 millióra 
emelkedett. Mind a külföldi, 
mind a román turisták átlagban 
két vendégéjszakát töltöttek a 
kereskedelmi szálláshelyeken. 
A legtöbb külföldi turista Német-
országból (182 700), Izraelből 
(153 300), Olaszországból 
(133 600), Franciaországból 
(98 100) és Magyarországról 
(95 300) érkezett.




