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 » KRÓNIKA

Talán ő az egyetlen olyan sportmi-
niszter, aki az öltözőtől a pódium 

legfelsőbb fokáig végigjárta a sport-
karrier összes lépcsőjét. Novák Ká-
roly Eduárd Székelyföld, és egyben 
Románia első paralimpiai bajnoka; 

most a szaktárca vezetőjeként pró-
bálja a romániai sportot dobogóra 
emelni. „Azon kívül, hogy sportoló 
vagyok, óriási nagy akarat van ben-
nem, hogy segítsek a sportolókon és 
adjam meg nekik azt a lehetőséget, 
ami nekem sokszor nem volt meg” 
– fogalmazott Novák Eduárd a Szé-

kelyhon Tv Nézőpont című műso-
rában. A paralimpiai bajnokot már 
régóta zavarják a hivatásos, illetve 
az amatőr sportéletet megbénító 
rendszer hibái, a számára felme-
rült mostani lehetőséget a helyzet 
javítására akarja fordítani. A fi atal 
sporttehetségek támogatásáról, a 

gyerekkori áldozathozatalokról és a 
balesetéről, amely gyökeresen meg-
változtatta az életét, nyíltan és ken-
dőzetlenül beszél Novák Eduárd, 
Románia ifj úsági és sportminisztere 
a Nézőpont következő adásában, 
pénteken 12 órától a Székelyhon Tv 
YouTube-csatornáján.

Novák Eduárd: inkompetenciával nem lehet olimpiát nyerni
 » A paralimpiai 

bajnokot már 
régóta zavarják 
a hivatásos, 
illetve az amatőr 
sportéletet meg-
bénító rendszer 
hibái.

Elsősorban a kerettantervet, 
a tananyagot kellene gyerek-
központúvá tenni, majd ehhez 
rendelni a tanítási napokat – 
véli Ferencz S. Alpár oktatási 
szakember. Az RMPSZ alelnö-
ke szerint a következő tanév 
szerkezetének negatívuma a két 
félév közötti aránytalanság, ami 
befolyásolja a tanítás terjedel-
mének rendszerét.

 » BÍRÓ BLANKA

M inden érintett elégedetlen a 
következő tanév struktúrá-
jával, hiszen míg az első fél-

év 14 hetes lesz, a második 20 hétig 
tart. A pedagógusok és a diákok azt 
is nehezményezik, hogy az oktatási 
minisztérium közvita nélkül fogad-
ta el a tanévszerkezetre vonatkozó 
rendeletet. „A tanév szerkezeté-
nek negatívuma a két félév közötti 
aránytalanság, ami befolyásolja a 
tanítás terjedelmének rendszerét, 
az első félévben kevesebb tananya-
got vesznek át, ennek következmé-
nyeként a második félévben na-
gyobb lesz a terhelés” – szögezte le 
megkeresésünkre Ferencz S. Alpár, 
a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének (RMPSZ) alelnöke.

Nem tesznek jót
a sorozatos változtatások
A tapasztalat egyértelműen azt mu-
tatja, hogy hatékonyabb a kiegyen-
súlyozott szerkezet, két egyforma 
hosszúságú félév, mintha egyhar-
mad-kétharmad arányban struktu-
rálnák. „Ez a kérdés, mint a hazai 
közoktatási rendszer sok más vetü-
lete, megérne egy alapos felmérést, 
konzultációt, majd ennek nyomán 
kialakított következetességet” – mu-

tatott rá az oktatási szakember. Sze-
rinte elsősorban a kerettantervet, a 
tananyagot kellene gyerekközpon-
túvá tenni, majd ehhez rendelni a 
tanítási napokat, a tanévszerke-
zetet. A sorozatos változtatások, a 
kiszámíthatatlanság, nem tesz jót 
a diákoknak, pedagógusoknak, a 
rendszernek, de még a családoknak 
sem. „Minden évben várjuk, milyen 
döntés születik, hogyan alakul a 
következő tanév, az elmúlt harminc 
évben nem sikerült véget vetni az 
összevisszaságnak” – fogalmazott 
az RMPSZ alelnöke. Németországot 
hozta fel példaként, ott minden tar-
tományban más a tanévszerkezet, 

ám ahhoz következetesen ragasz-
kodnak. Amikor kidolgozták a rend-
szert, több szempontot is fi gyelembe 
vettek, többek között a turizmus és a 
családok igényeit.

Ferencz S. Alpár szerint a tanév 
közben beiktatott kisebb szünetek 
nem feldarabolják azt, hanem ép-
pen ellenkezőleg, megszusszanás-
ra adnak lehetőséget, a diák és a 
pedagógus testi-lelki felfrissülését 
szolgálják, hiszen nem lehet ered-
ményesen dolgozni, ha a diák és a 
tanár is kimerült. Ilyen megköze-
lítésből a két félév közötti vakáci-
ónak is megvolt a jogosultsága, ez 
viszont a következő tanévben már 

TAPASZTALATOK ALAPJÁN HATÉKONYABB A KIEGYENSÚLYOZOTT STRUKTÚRA, A KÉT EGYFORMA HOSSZÚSÁGÚ FÉLÉV

Kifogásolják az aránytalan tanévszerkezetet

Ha az első félévben kevesebb tananyagot adnak le, a második félévben nagyobb lesz a terhelés
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kimarad. A tanév hosszúságáról 
a szakértő kifejtette, Romániában 
nincs megfelelő infrastruktúra, 
hogy a forró nyári hónapokban 
benntartsák a diákokat, de ezt is 
a tanterv, a tananyag átalakítása 
után kellene gyerekközpontú mó-
don alakítani.

Kezdődjön és érjen véget
hamarabb?
A Tanulók Országos Tanácsa sze-
rint a tanév szeptember elsején 
kellene hogy kezdődjön, nem 
13-án, mint ahogy a rendeletben 
szerepel, ezzel kivédhető lenne, 
hogy az első félév sokkal rövi-
debb legyen, mint a második. 
Másrészt hamarabb, még június 
10-e előtt befejeznék a tanévet, 
azzal érvelnek, hogy a közoktatási 
intézmények többségében nincs 
légkondicionáló berendezés. Így 
csökkenti az oktatás-tanulás mi-
nőségét, hogy június közepéig, a 
szakiskolások pedig július elejéig 
kell iskolába járjanak. A diákta-
nács ugyanakkor azt is javasolja, 
hogy a 12. osztályosok számára a 
tanév 32 hetes legyen és 2022. má-
jus 20-án érjen véget, a 8. osztá-
lyosok számára pedig 33 hetes le-
gyen, és 2022. május 27-ig tartson. 
A hivatalos közlönyben megjelent 
miniszteri rendelet szerint a 2021–
2022-es tanév 34 hétből áll majd, és 
2021. szeptember 13-án kezdődik. 
Az első szemeszter 14 hetes lesz, 
2021. szeptember 13-ától 2021. de-
cember 22-éig tart, a második sze-
meszter 20 hétből áll, 2022. január 
10-én kezdődik és 2022. június 10-
éig tart. 2021. október 25-e és 31-e 
között az elemi osztályos gyerekek 
vakációra mennek, a téli szünet 
2021. december 23-án kezdődik és 
2022. január 9-éig tart, a második 
félévben 2022. április 15. és május 
1. között lesz tavaszi vakáció.

 » A Tanulók Or-
szágos Tanácsa 
szerint a tanév 
szeptember 
elsején kellene 
hogy kezdőd-
jön, nem 13-án, 
ezzel kivédhető 
lenne, hogy az 
első félév sokkal 
rövidebb legyen, 
mint a második. 




