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Egyelőre nem dőlt el, hogy kizá-
rólag szakképzett tornatanárok 
tarthatnak-e testnevelésórát elő-
készítő és első osztályban, vagy 
pedig tornatanár hiányában 
oktathatják-e a tanítók testneve-
lésre a kicsiket. A lapunk által 
megkérdezett, testnevelésért 
felelős tanfelügyelő szerint 
képzett tornatanárok munkájára 
van szükség.

 » BÍRÓ BLANKA 

B ár módosították az oktatási 
törvény óvodások és kisisko-
lások testnevelésóráira vo-

natkozó előírásait, azok egyelőre 
nem változnak, mert az államfő 
visszaküldte a parlamentnek újra-
elemzésre. Az év elején Ecaterina 
Andronescu volt oktatási miniszter 
vetette fel számtalan más újítási kí-
sérlete mellett, hogy előkészítő és 
első osztályban a testnevelésórákat 
„játék és mozgás” órákkal kellene 
helyettesíteni. A miniszter akkor a 
Neveléstudományi Kutatóintézet 
javaslatára hivatkozott, valamint 
arra, hogy az iskolaigazgatók és a 
szülők is panaszkodnak, miszerint 
a legkisebbek nehézkesen alkal-
mazkodnak a testnevelésórák elvá-
rásaihoz. Végül mégsem ez a terve-
zet került a parlament elé, hanem 
az oktatási törvénynek egy olyan 
kiegészítése, miszerint ha nincs 
lehetőség arra, hogy a testneve-
lésórát szaktanárok tartsák, elemi 
osztályokban ezt a tanítók is meg-

tehetik. Ez jelentős változás, mert a 
jelenleg hatályos szabályozás sze-
rint elemi osztályokban is testneve-
léstanárok tartják a tornaórát. Liviu 
Pop szociáldemokrata szenátor – 
aki a Ponta-kormányban irányított 
az oktatási tárcát – azzal érvelt a 
felsőház oktatási bizottságában a 
módosítás mellett, hogy vidéken 
sok tanintézetben nincs szakkép-
zett tornatanár, így szakképzetlen 
helyettesítőtanárok tartják a test-
nevelésórákat. „A szakképzetlenek 
helyett tartsák inkább a tanítók a 
testnevelésórákat, hiszen nekik 
van erre vonatkozó képesítésük” 

– érvelt a bizottság elnökeként Li-
viu Pop. Az edupedu.ro oktatási 
portál elemzői kizárólag gazdasági 
megfontolásokat sejtenek a döntés 
hátterében, hiszen a tornatanárok 
az óráik felét az általános iskolá-
ban tartják, ha elemi osztályokban 
ezeket az órákat megtartja a tanító, 
akkor nem kell a tanárt pluszban 
kifi zetni. A tanítók heti óraszáma a 
plusz két tornaórával sem haladja 
meg az előírt 18-at, így nekik nem 
kellene azokat pluszban kifi zetni. 
Egyelőre azonban semmi nem vál-
tozik, mert Klaus Johannis államfő 
pénteken visszaküldte újraelem-

BIZONYTALAN, HOGY SZAKKÉPZETT TORNATANÁROK HELYETT TARTHATNAK-E TANÍTÓK TESTNEVELÉSÓRÁKAT A KICSIKNEK

Nem egyértelmű a sportórák szabályozása

Javítani kellene az iskolák felszereltségét, megfelelő sportszerekkel kellene ellátni a tanintézeteket
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zésre a jogszabályt, mivel meglá-
tása szerint hiányos. Az államfő 
azzal érvel, hogy az „amennyiben 
nincs lehetőség arra, hogy szak-
tanárok tartsák a tornaórát” meg-
fogalmazás nem elég egyértelmű, 
szerinte pontosan le kellene szö-
gezni, milyen okból nem tudják 
megtartani az órát a sporttaná-
rok. Ugyanakkor aggályosnak 
tartja, hogy a módosítás negatí-
van hatna a testnevelési órák mi-
nőségére, másrészt emiatt csök-
kenhet a testnevelőtanári-állások 
száma. Farkas Csaba Kovászna 
megyei testnevelésért felelős tan-
felügyelő sem tartja indokoltnak, 
hogy tanítók tartsák elemiben a 
sportórákat. Lapunknak kifejtet-
te, Háromszéken például minden-
hol szakképzettek foglalkoznak a 
kisdiákokkal tornaórán. Szerinte 
szükség van képzett tornataná-
rokra, hiszen egyre nagyobb gon-
dok vannak a gyerekek koordiná-
ciós készségeivel. Ha a húsz évvel 
ezelőtt az átlagképesség alapján 
összeállított, országosan egysé-
ges felmérő szinteket alkalmaz-
nák, a diákok többsége gondban 
lenne ezek teljesítésével. Azon-
ban a tanárnak lehetősége van 
arra, hogy az osztályközösség át-
lagteljesítményéhez igazítsa eze-
ket a szinteket, erre bátorítják a 
tanárokat, és ezt a többség meg is 
teszi. A tornatanárok a gyerekek 
igyekezetét, hozzáállását is érté-
kelik. A tanfelügyelő szerint in-
kább arra kellene törekedni, hogy 
javítsák az iskolák ellátását, meg-
felelő sportfelszerelésekkel kéne 
ellátni a tanintézeteket.

 » Szükség van 
képzett tornata-
nárokra, hiszen 
egyre nagyobb 
gondok vannak a 
gyerekek koordi-
nációs készsége-
ivel.

 » B. K. B.

Sürgetik a bölcsődék állami fi nan-
szírozását – a Hivatalos Közlöny-

ben is megjelent jogszabály szerint 
már a 2019/2020-as tanévtől állami 
költségvetésből is biztosítják az ed-
dig kizárólag önkormányzati forrá-
sokból működtetett bölcsődék anya-
gi fedezetét. Csakhogy a kormány 
visszakozott, és két teljes évvel elha-
lasztotta a jogszabály alkalmazását. 
„Az RMDSZ azt szeretné, hogy ezt a 
kétéves halasztást lefaragja egy évre, 
és a jövő tanévtől mégiscsak életbe 

lépjen a jogszabály” – nyilatkozta 
lapunknak Szabó Ödön, a szövetség 
oktatásért felelős szakpolitikusa. 
Közölte, a bölcsődei férőhelyek nor-
matív fi nanszírozására vonatkozó 
jogszabályt az államelnök is kihir-
dette, már ettől a tanévtől életbe 
kellett volna lépnie, de két évvel 
kitolták az alkalmazását. „Szorgal-
mazzuk, hogy legtöbb egy év legyen 
a halasztás, tehát jövő év szeptembe-
rétől lépjen életbe a jogszabály, ezt a 
javaslatunkat megszavazta a képvi-
selőház oktatási bizottsága. Remél-
jük, bekerül a plénumba, és ott is 

megszavazzák” – mondta a nagyvá-
radi politikus. A bölcsődék állami 
fi nanszírozására vonatkozó törvényt 
az RMDSZ dolgozta ki, ennek értel-
mében a meglevő bölcsődék állami 
támogatásban részesülnek, sőt az 
újak működésére is biztosít pénzt a 
kormány a központi költségvetésből.

A szövetség elemzésében kimutat-
ta, hogy Romániában csak 40 tele-
pülésen,  általában nagyvárosokban 
működnek az önkormányzat által 
fenntartott bölcsődék. A bölcsődék-
ben 7–9 gyerek mellé kell alkalmazni 
pedagógust, eszerint az óvodákban 

alkalmazott fejkvóta kétszeresére 
lenne szükség, hogy a pedagógusok 
fi zetése kijöjjön: valószínűleg ezt a 
kiadást akarták megspórolni, ami-
kor elnapolták az állami fi nanszíro-
zás bevezetését – mondta a politi-
kus. Szabó Ödön arra is kitért, hogy 
ugyanabban a tervezetben kérik, 
hogy rendezzék az óvodai minicso-
portok helyzetét is: ugyanis még 
2012-ben hoztak kormányhatároza-
tot, amelynek értelmében a két és 
három év közötti gyerekeket be lehet 
íratni az óvodába, ám ez nem került 
be az oktatási törvénybe. 

Szorgalmazza az RMDSZ a bölcsődék állami fi nanszírozását

 » Romániában 
csak 40 telepü-
lésen,  általában 
nagyvárosokban 
működnek az 
önkormányzat 
által fenntartott 
bölcsődék.




