
A következő tanév 
szerkezete

A 2021–2022-es tanév első féléve 
2021. szeptember 13-a és decem-
ber 22-e között tart. 2021. október 
25–31. között vakáción lesznek az 
óvodások és elemi osztályosok. 
A téli vakáció december 23-ától 
2022. január 9-éig tart, és miután 
visszamennek a téli szünetről, 
el is kezdődik a második félév, 
amely 2022. június 10-éig tart. 
2022. április 15-e és 2022. május 
elseje között lesz a tavaszi szü-
net. A rendelkezések alól kivételt 
képeznek a középiskola végzős 
osztályai, esetükben a tanév 
32 hetes, és 2022. május 27-én 
ér véget. A nyolcadik osztályos 
tanulók számára a tanév 33 hetes, 
és 2022. június 3-án ér véget, míg 
a szakközépiskolák és szakisko-
lák esetében a tanítás 37 hetes. 
A félévi dolgozatokat a tananyag 
befejezése után, de legkésőbb 
három héttel a félév lejárta előtt 
kell megírni.
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Hajsza lesz a jegyek után
Megnehezíti a diákok és tanárok munkáját a félévek aránytalan elosztása
• A következő tanév 
szerkezete aránytala-
nul épül fel, ugyanis 
az első félév, amely 
szeptember 13-án 
kezdődik és december 
22-éig tart, mindössze 
14 hetet, míg a máso-
dik félév 20 tanítási 
hetet foglal magába – 
az utóbbi 2022. január 
10-e és június 10-e 
között tart. A legtöbb 
tanár és diák egyetért 
abban, hogy a dön-
tés megnehezítette a 
munkájukat osztályo-
zás, értékelés és tanu-
lás szempontjából is.

H A J N A L  C S I L L A

A szaktárca azt is eldöntötte, 
hogy a 2021–2022-es tan-
évtől ismét „elmozdítha-

tatlan” lesz az Iskola másként hét: 
2022. április 8–14. között kell 

megtartania minden tanin-
tézménynek az alternatív 
tanulási programokat. Ed-
dig a téli vakáció nem esett 

egybe a félévek közötti szü-
nettel, hiszen miután januárban le-
járt a téli vakáció, még három hetet 
tartott az első félév, és csak febru-

árban ért véget, ezt akarta a szak-
tárca kiküszöbölni az új rendelettel, 
amely már meg is jelent a Hivatalos 
Közlönyben, és eszerint a következő 
tanév első féléve 14 hetet, míg a má-
sodik féléve 20 hetet foglal magába.

Hatékonyabb lett volna fordítva

A két félév nincs egyensúlyban, 
még akkor sem, ha az iskola más-
ként hetet második félévre tették 
át – fogalmazta meg véleményét 
Mátéfi  István, a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Gimnázium igazga-
tója. A diákok szemszögéből sem 
jó, mert a második félévre nagyon 
nagy anyag van a félévi dolgoza-
tok megírására, és nem olyan egy-
szerű annyi tantárgyból és olyan 

hosszú tananyagból felkészülni a 
dolgozatokra. „Hatékonyságot je-
lentett volna, ha fordítva lett volna 
a félévek hosszúsága, de így nehéz 
az első félévben az értékelés, mert 
kell mintegy négy-hat hét, amíg 
az új anyagba belelendülünk és 
felmérjük, hogy honnan indulnak 
a diákok. Az első félévben pedig 
nagyon tömörítve lesz az értéke-
lés, mert jegyeket így is, úgy is kell 
adni. A második félévben pedig 
óriási tananyag lesz, nagyon arány-
talanul osztották el” – fejtette ki 
az iskolaigazgató, hozzátéve, hogy 
valószínűleg azért történt így, mert 
valamit mindenképp akartak vál-
toztatni, és ez lett belőle.

Május végén érjen véget

A Tanulók Országos Tanácsa (CNE) 
sem ért egyet a következő tanév 
struktúrájával. Képviselőik szerint 
az oktatási minisztérium anélkül 
hagyta jóvá a 2021–2022-es tanév 
szerkezetét, hogy a rendeletterve-
zetet közvitára bocsátotta volna és 
fi gyelembe vette volna a civil tár-
sadalom képviselőinek véleményét. 
A diákszervezet közleményében 
kifejti, a közoktatási intézmények 
többségében nincs légkondicionáló 
berendezés, és csökkenti a tanulás 
minőségét az, hogy június közepé-
ig – a szakiskolások esetében pedig 
július elejéig – iskolába kell járni. 
Szerintük a túl rövid első félévet a 
jegyek hajszolása fogja jellemezni. 

„Támogatjuk a döntést, miszerint 
az első félév tartson a téli vakáció 
kezdetéig, de felhívjuk a fi gyelmet 
a félévek kiegyensúlyozatlan felépí-
tésére, mivel az első félév 14 hétből, 
a második félév pedig 20 hétből áll. 
(...) Azt is javasoljuk, hogy a tizen-
kettedikesek és tizenharmadikosok 
számára 32 hétből álljon a tanév, és 
2022. május 20-án járjon le. A nyol-
cadikosok számára pedig 33 hetes 
legyen, és 2022. május 27-én érjen 
véget”– derül ki a Tanulók Országos 
Tanácsának Agerpres hírügynök-
séghez eljuttatott közleményéből.

Kell néhány hét, amíg az új tan-
anyag ba belelendülnek a di ákok. 
A rövid első félévben e miatt 
tömörítve lesz az érté kelés
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Nevet adnának a leletnek
Éves rendezvénysorozatra készül a létrehozásának hetvenötödik évfordu-
lóját ünneplő székelykeresztúri Molnár István Múzeum, ennek első lépése-
ként pedig pályázatot hirdetnek az iskolások számára. A felhívás lényege, 
hogy személyiséggel szeretnék felruházni a Székely Nemzeti Múzeum 
által rendelkezésükre bocsátott – a rugonfalvi református parókia udvarán 
talált – gót női csontvázat, ezért arra kérik a diákokat, hogy válasszanak 
egy nekik tetsző korhű nevet számára, ugyanakkor indokolják is meg a 
döntésüket. Mindemellett a pályázóknak el kell képzelniük a nő egykori 
ruházatát és életkörülményeit is. Utóbbit rajz, próza és lírai formában 
is megtehetik. A versenyzőket I–IV., V–VIII. és IX–XII.-es kategóriákban 
díjazzák, az alkotásokat március 4-én délig kell eljuttatni a múzeum szék-
helyére. Bővebb információkat a Székelykeresztúri Polgármesteri Hivatal 
Facebook-oldalán lehet olvasni a pályázatról.

Keresik a jövő közgazdászait
Idén tizenharmadik alkalommal mérhetik össze tudásukat a magyar 
nyelven tanuló középiskolások a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete által 
szervezett Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenyén. A versenyre 
magyarul beszélő középiskolás diákok jelentkezhetnek, 3 fős csapatokat 
alkotva. Jelentkezési határidő 2021. február 24., szerda, 22 óra. A verseny 
a járványhelyzetnek megfelelően online térben zajlik majd. Jelentkezni a 
hu.econ.ubbcluj.ro/kutv/ weboldalon lehet. 

• RÖVIDEN 

A z érdekvédelmi szervezet azzal 
kapcsolatban fejtette ki állás-

pontját, hogy február 6-án a román 
miniszterelnök kijelentette: Románia 
is gyárthat koronavírus elleni vakci-
nát. Florin Cîțu akkor nem közölte, 
hogy melyik oltóanyagról lehet szó, és 
azt sem, hogy mikor kezdődhet meg az 
előállítása. A gyógyszergyártók sze-
rint Lengyelországgal, Magyarország-
gal, Csehországgal és Szlovéniával 
ellentétben, ahol a gyógyszeriparnak 
fontosságot tulajdonítanak és jelentős 
fejlesztések történtek, Romániában 
hanyatlott az ágazat, így Bukarest ma 
már egyszerű vakcina- és gyógysze-
rimportáló lett. Közölték, hogy a la-
kosság által fogyasztott gyógyszerek 
alig 4 százalékát állítják elő Romániá-
ban. Dragoș Damian, az érdekvédelmi 

szervezet ügyvezető igazgatója szerint 
a technológiai fejlesztések elmaradtak 
az elmúlt tíz évben, így új gyógysze-
reket nem gyártanak és a munkaerő 
kiképzése is elmaradt. Damian szerint 
a vakcinagyártásról szóló nyilatko-
zatoknak a valóságban nincs semmi 
gyakorlati alapjuk, hiszen a romániai 
pártok nem tulajdonítanak fontossá-

got ennek az ágazatnak. Úgy vélte, 
csak egy alapos kormányzati fi nanszí-
rozási program teremthet olyan kör-
nyezetet, amely új technológiai beru-
házásokat vonz. A gyógyszergyártók 
szerint Romániának tízéves techno-
lógiai lemaradást kell ledolgoznia, 
ha a hatóságok azt akarják, hogy 
Bukarest is gyártson vakcinákat. Az 
érdekvédelmi szervezet azt kérte a 
miniszterelnöktől, hogy hozzon lét-
re közvetlenül a saját alárendeltsé-
gében egy gyógyszerügynökséget, 
amely elkezdhetné a gyógyszeripar 
újraépítését.

Román vakcinagyártás: túl nagy a lemaradás
• A romániai gyógyszergyártókat képviselő érdekvédelmi szervezet lehetetlennek 
tartja, hogy Románia új generációs vakcinákat állítson elő, szerintük ehhez legalább 
három évnyi előkészület és fejlesztés lenne szükséges.

Románia még nincs felkészülve 
új generációs vakcina gyártására
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