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 »  Az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács a temesvári 
eset kapcsán rámutatott, „ha 
csak a szülők óhaja teljesülne a 
tanítók megválasztásakor, akkor 
felborulna az egyensúly az adott 
intézményben, ez súlyos arányta-
lanságokhoz és a gyerekek szepa-
rációjához vezetne, amely kihatna 
a jövőbeli oktatásukra is”.

Két vagy több párhuzamos osztály ese-
tén a szülők nem választhatják meg 
előre a tanító személyét, hanem az 
érintett iskola dönthet majd a gyere-
kek osztályokba sorolásáról átlátható, 
méltányos, diszkriminációmentes 
elvek alapján – áll a tanügyi tárca 
tervezetében. A magyar kisdiákok 
azonban csak részben lehetnek érin-
tettek, mivel elég kevés a kisebbségi 
tannyelvű párhuzamos osztály.

 » HAJNAL CSILLA

K özvitára bocsátotta a bukaresti ok-
tatási tárca az előkészítő osztályba 
történő beiratkozások módszertanát 

és naptári programját. A beiratkozások 
március 4-én kezdődnének, de a tervezet 
egyik legfőbb újdonsága, hogy a tanulókat 
az iratkozás lezárta után sorolnák be az 
osztályokba, ha több párhuzamos osztály 
is működik az adott intézményben. Azaz az 
iskola igazgatótanácsának döntése alapján, 
nem pedig a szülők óhaja szerint kerülné-
nek a gyerekek a tanítókhoz.

Az előkészítő osztályokba való iratkozás 
során eddig is érvényesült a körzetesítés 
elve, vagyis az intézményeknek a körze-
tükbe tartozó gyerekeket kellett felvenniük 
elsőként, és a fennmaradó helyek függvé-
nyében vehettek fel lakcímük szerint nem 
oda tartozó gyerekeket. A közvitára bocsá-
tott tervezet szerint ez továbbra is így ma-
rad, ám ha két vagy több párhuzamos osz-
tály van egy intézményben, a szülők nem 
választhatják meg előre a tanító személyét, 
hanem az iskola dönt majd a gyerekek osz-
tályokba sorolásáról átlátható, méltányos, 
diszkriminációmentes és inklúzív elvek 
alapján – derül ki a tanügyi tárca oldalán 
megjelent közleményből.

Kevésbé érintettek a magyar osztályok
Fejes Réka, a Maros megyei magyar tanítók 
tanfelügyelője rámutatott, előnyei és hát-
rányai is lennének az új módszertannak, 
de ez csak akkor derül ki, ha eldől a vég-
leges változat. „Eddig is körzetesítés alap-
ján történt a beiratkozás, de köztudott, 
hogy mind a magyar, mind a román szülők 
gyakran kifejezik óhajukat egy-egy tanító 
iránt. A módszertani változások, ameny-
nyiben így maradnak, azokat az iskolákat 
befolyásolják majd, ahol több párhuzamos 
osztály van, és sajnos csak kevés iskolá-

ban van több magyar párhuzamos osztály 
Maros megyében. A gyerekek összeírása 
eddig is fontos volt, akkor is, ha nem a 
körzeti iskolába íratták, hogy az intézmé-
nyeknek legyen egy képe: amennyiben 
nem veszik fel a másik iskolába a gyereket, 
hányan tartoznak és jönnek majd vissza 
a körzetükbe” – mondta el a Székelyhon 
megkeresésére a tanfelügyelő. Hozzátet-
te, az új módszertani tervezet furcsasága, 
hogy abban az esetben, ha testvért iratnak 
a szülők az iskolába, ahol meg voltak elé-
gedve az egyik tanítóval, és szeretnék a kö-
vetkező gyereküket is rábízni, az új rend-
szer nem engedné ezt meg nekik.

Temes megyében már működik
Temes megyében 2017 óta alkalmazzák 
az említett módszertant, miután 2016-ban 
egy temesvári gimnáziumot megvádoltak 
azzal, hogy diszkriminatív kritériumok 
alapján történtek a beiratkozások. Itt azó-

ta is a gyerekeket névsor alapján helyezik 
el az osztályokban, és a tanítókat sorsolás 
alapján választják ki az összeállt osztályok-
hoz. Bukarestben idén akarják bevezetni 

az új módszertant. Az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanács a temesvári eset kap-
csán rámutatott, „ha csak a szülők óhaja 
teljesülne a tanítók megválasztásakor, ak-
kor felborulna az egyensúly az adott intéz-
ményben, ez súlyos aránytalanságokhoz és 
a gyerekek szeparációjához vezetne, amely 
kihatna a jövőbeli oktatásukra is”.

A tervezett naptári program
A beiratkozás ütemterve szerint március 
4–23. között zajlana az iratkozás, március 
26-án sorolnák be a körzetükbe iratkozott 
gyerekeket, március 27–30. között a nem a 
körzetükbe jelentkezetteket helyeznék el 
a fennmaradt helyek alapján. Március 31-
én pedig azokat a gyerekeket helyeznék el, 
akik nem a körzetükbe iratkoztak, de nem 
maradt hely számukra az óhajtott isko-
lában, és a szülők kifejezték, hogy ebben 
az esetben vegyék fel gyereküket a körzeti 
intézménybe. Április elsején függesztenék 
ki az osztályok névsorát, illetve az üresen 
maradt helyeket, és ezzel le is zárulna az 
iratkozás első szakasza. A második sza-
kasz május 15-én zárulna, azaz eddig kell 
megoldani azoknak a gyerekeknek a hely-
zetét, akik nem jutottak be egyik iskolába 
sem az első szakaszban – olvashatjuk az 
oktatási szaktárca közvitára bocsájtott 
ütemtervében. A minisztérium által kidol-
gozott módszertantervezettel kapcsolatos 
észrevételeket, javaslatokat az inscriere.
inv.primar@edu.gov.ro e-mail-címre vár-
ják február 14-éig.

A magyar diákokat elenyésző számban érintené az új módszertan, mert kevés a párhuzamos osztály

A SZAKTÁRCA TERVEZETE SZERINT NEM A SZÜLŐ DÖNT MAJD A PEDAGÓGUS SZEMÉLYÉRŐL, HA TÖBB ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY INDUL

Az iskola választhat tanítót a gyereknek
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Egyenlő félévek: hivatalossá vált a következő tanév ütemterve

A következő, 2020–2021-es tanév 2020. szeptember 1-jén kezdődik és 2021. augusztus 
31-éig tart, de a tanulók számára szeptember 14-én kezdődik a tanítás – derül ki a Hiva-
talos Közlönyben megjelent rendeletből. Az összesen 34 hétből álló tanévet két egyen-
lő, 17-17 hetes félévre osztják: az első félév szeptember 14-étől 2021. január 29-éig, a 
második félév 2021. február 8-ától június 18-áig tart. A húsvéti ünnepekre való tekintettel 
a bukaresti oktatási minisztérium a tavaszi vakáció felosztása mellett döntött. A minisz-
teri rendelet értelmében a következőképpen alakulnak az iskolai vakációk: téli vakáció 
2020. december 23-a és 2021. január 10-e között, félévközi vakáció 2021. január 30-a és 
február 7-e között, tavaszi vakáció első része (nyugati kereszténység húsvétja) 2021. áp-
rilis 2. és 11. között, tavaszi vakáció második része (keleti kereszténység húsvétja) 2021. 
április 30-a és május 9-e között, nyári vakáció 2021. június 18-a és szeptember között (a 
2021–2022-es tanév kezdetétől függően, ennek pontos időpontját azonban még nem 
lehet tudni). Az óvodások és elemi osztályosok emellett 2020. október 24. és november 
2. között is vakációt kapnak. Az Agerpres hírügynökség által ismertetett tanévszerkezet 

szerint a végzősök számára csak 32 hetes lesz a tanév és 2021. június 4-én ér véget. 
A nyolcadikosok tanéve 33 hetes lesz és 2021. június 11-éig tart. A teológiai osztályok 
(kivéve a végzősöket) és szakosztályok diákjai 37 hetet járnak iskolába a következő tan-
évben. Az Iskola másként hetet október 5-e és június 4-e között kell lebonyolítani, ennek 
időszakát az oktatási intézmény vezetőségének hatáskörében áll megszabni.

Legkevesebb 150 lej lehet az ösztöndíj

Országos szinten egységesen 150 lejben szabná meg az oktatási minisztérium a 
2020–2021-es tanévben a közoktatásban részt vevő tanulóknak odaítélendő teljesít-
ményalapú, érdem-, tanulmányi és szociális ösztöndíj minimális összegét – derül ki 
abból a kormányhatározat-tervezetből, amelyet közvitára bocsátott a szaktárca. 

A tervezet azt is leszögezi, hogy a helyi önkormányzatok anyagi lehetőségeik függvé-
nyében növelhetik az ösztöndíjak összegét. A határozattervezet indoklása szerint a 

jogszabály célja a magas szintű teljesítmény ösztönzése, az iskolaelhagyás csök-
kentése, valamint az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása minden gyerek 
számára. A Tanulók Országos Tanácsa közleményben üdvözölte a minisztérium 
kezdeményezését, azonban jelezte: nem 150, hanem legalább 200 lejben kellene 
megszabni az ösztöndíjak minimális összegét, majd az elkövetkező években tovább 
kell növelni. A szervezet elnöke, Antonia-Laura Pup ugyanakkor kiemeli, külön tétel-
ként kell elkülöníteni az állami költségvetésben az erre a célra kiutalt összeget, hogy 
a polgármesterek „ne tudják többé egyik zsebből a másikba tenni az ösztöndíjakra 
szánt pénzt, mindenféle állami ellenőrzés nélkül”.




