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Fejetlenséget és bizonyta-
lanságot váltott ki az elmúlt 
két napban Sorin Cîmpeanu 
tanügyminiszter nyilvános, 
sokszor ellentmondásos ötle-
telése a tanévszerkezet módo-
sításáról. Bár hivatalosan még 
nem dőlt el, most úgy tűnik, 
hogy április 2-ától május 4-éig 
vakáción lesznek a diákok, 
a második félévet pedig egy 
héttel meghosszabbítják. Kallós 
Zoltán oktatási államtitkár a 
Krónikának úgy fogalmazott, 
a rossz és kevésbé rossz között 
kell választaniuk.

 » BÍRÓ BLANKA, PÁVA ADORJÁN

N agy zavart okozott Sorin Cîm-
peanu oktatási miniszter az 
elmúlt napokban: több tanév-

módosító javaslattal is előállt, olya-
nokkal is, amelyeken fél nap eltelté-
vel változtatott. Tegnapi bejelentése 
szerint az érettségit, valamint a nyol-
cadikosok képességvizsgáját is meg 
lehet tartani a tervezett dátumokon, 
a második félévet pedig elég lenne 
egy héttel meghosszabbítani, vagy-
is június 25-éig, „ha ezt a javaslatot 
elfogadják a társadalmi partnerek”. 
Cîmpeanu tegnap úgy fogalmazott, 
az alternatív javaslatok megfogalma-
zásakor fi gyelembe kell venni, hogy 
járványügyi megfontolásokból nagy 
szükség van az április 2-ától május 
4-éig meghosszabbított, több mint 
egy hónapos tavaszi vakációra. Ha a 
tárgyalópartnerek beleegyeznek, ak-
kor a második félévet csak egy héttel 
hosszabbítanák meg, így az június 
25-én érne véget, és az elmaradt órá-
kat 5 szombati napon lehetne bepó-
tolni – mondta a miniszter, hozzá-
téve ugyanakkor, minden javaslatot 
szívesen fogadnak, ami jobb, mint 
az oktatási minisztériumé.

Vagy így, vagy úgy
Csakhogy nem sokkal ezt megelő-
zően Cîmpeanu még úgy fogalma-
zott, két héttel hosszabbodik meg a 
2020–2021-es tanév második féléve, 
június 18-a helyett csak július 2-ától 
mehetnek nyári vakációra az iskolá-
sok. Ennek oka, hogy a járványhely-
zet miatt két héttel hosszabb lesz a 

tavaszi vakáció – magyarázta kedd 
este a tárcavezető. Bár egyelőre ez is 
csak javaslat szintjén fogalmazódott 
meg, a legtöbben már kész tényként 
kezelik Cîmpeanu keddi bejelentését, 
miszerint az általa javasolt módosí-
tások értelmében meghosszabbítják 
a tavaszi vakációt, ami április 2. és 
május 4. között lenne – az eredeti ter-
vek szerint a nyugati kereszténység 
által április 4-én ünnepelt húsvétot, 
illetve a május 2-ai ortodox húsvétot 
követő egy-egy hét lett volna szabad a 
diákok számára, a köztes időszakban 
a gyerekek visszatértek volna a tanin-
tézetekbe.

Ugyanakkor Cîmpeanu kedden 
még a nyolcadik osztályosok képes-
ségfelmérőjét is „elköltöztette” júni-
us 22–25-ről július 5-e és 8-a közé, az 
érettségi vizsga pedig akkori bejelen-
tése szerint maradt a helyén, június 
28-a és július elseje között. Szerdán 
viszont már azt nyilatkozta az oktatá-
si miniszter, hogy a cikluszáró vizsgá-
kat legújabb javaslata szerint meg le-
het tartani az eredeti időpontokban, 
a tavaszi vakációt április 2. és május 
4. között tarthatnák – azaz a diákok 
5-én térnének vissza az iskolába –, és 
a második félév június 25-én zárulna, 
tehát egy héttel a tanév elején kihir-
detett dátum után, ugyanakkor egy 
héttel korábban, mint ahogy kedden 
tervezte. Cîmpeanu tegnap közölte, 
mára összehívták a tanügyminisztéri-
um társadalmi párbeszéd bizottságá-

nak tagjait: az ülésen a szakszerveze-
tek, a szülők és diákok képviselőivel 
egyeztetnek a tanévet érintő javasla-
tokról, amelyek még változhatnak.

A kisebbik rosszra törekszik
az oktatási tárca
Járványügyi megfontolásokból fogal-
mazta meg a tanév második félévének 
szerkezetmódosítására vonatkozó 
javaslatait az oktatási minisztérium; 
ez csak akkor lesz végleges, amint 
a miniszteri rendelet megjelenik – 
szögezte le lapunknak tegnap Kallós 
Zoltán oktatási államtitkár. Hang-
súlyozta, a járványügyi adatok ala-
kulása arra mutat, hogy a harmadik 
hullám áprilisban tetőzik, és bár már 
sokan belefáradtak a pandémia miatt 
meghozott korlátozásokba, az egész-
ségügyi szakemberek javaslatait nem 
hagyhatja fi gyelmen kívül az oktatási 
minisztérium, amikor megfogalmaz 
egy javaslatot, vagy meghoz egy 
döntést. A szaktárca emiatt olyan 
helyzetbe került, hogy nem egy jó és 
egy rossz döntés közül kell választa-
nia, hanem a rossz és kevésbé rossz 
között – jelentette ki a szakpolitikus. 
Hangsúlyozta, arra törekednek, hogy 
olyan megoldás szülessen, amely 
során hosszú távon nem sérül a gye-
rekek oktatáshoz való joga. „Ezek ne-
héz és mindenki számára kellemetlen 
döntések, próbálunk olyan változatot 
kidolgozni, amely ha pillanatnyilag 
kényelmetlen is, de hosszú távon kifi -

KALLÓS ZOLTÁN OKTATÁSI ÁLLAMTITKÁR SZERINT JÁRVÁNYÜGYI MEGFONTOLÁSBÓL KÉNYTELENEK VÁLTOZTATNI A SZERKEZETEN

Bizonytalanságból jeles tanévtervezgetés

Helybenhagyják? Jelen állás szerint az eredeti időpontokban szervezik meg a cikluszáró vizsgákat
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zetődik, és meglesz a pozitív hoza-
déka” – mondta Kallós Zoltán.

Elmondta, személyesen is egyez-
tetett pedagógusokkal, szülőkkel, 
diákokkal, több pró és kontra véle-
mény megfogalmazódott a minisz-
térium eredeti javaslatával kapcso-
latban. Mindenki által elfogadott, 
tökéletes döntés nem létezik ebben 
a helyzetben. Több szempontot is 
fi gyelembe vettek, a legfontosabb, 
hogy áprilisban valószínűleg a jár-
ványügyi adatok miatt a többség 
kénytelen lesz áttérni online ok-
tatásra, viszont a nyárra javulhat 
a helyzet, és nagyobb esély van a 
személyes jelenléttel zajló oktatási 
folyamatra. Az elmúlt időszakban 
több pedagógus és diák megfer-
tőződött, ez pedig azt vonta maga 
után, hogy bár a település járvány-
ügyi mutatói nem romlottak, és 
megmaradt 3 ezrelék alatt az in-
cidencia, mégis több osztály vagy 
éppen egész tanintézetek távok-
tatásra kényszerültek. Többen ne-
hezményezik, hogy az egy hónapos 
vakáció kizökkenti a diákokat, a 
pedagógusokat a lendületből, de az 
egyhetes húsvéti vakációk is meg-
törték volna a ritmust, másrészt pe-
dig az online oktatás ellen is sokan 
tiltakoznak – érvelt az államtitkár.

Mindent a végzősökért
Az oktatási minisztérium folyama-
tosan arra törekszik, hogy a vég-
zős osztályok személyes jelenlét 
mellett tanulhassanak, mert úgy 
hatékonyabban készülhetnek a zá-
róvizsgákra. Ezért módosították a 
oktatási és egészségügyi miniszte-
rek által kiadott közös rendeletet, 
mely értelmében a végzősök a vörös 
forgatókönyv esetén is személyesen 
járhatnak iskolába – emlékeztetett 
Kallós Zoltán. Arra is kitért, a peda-
gógusok egy része nem támogatja 
ugyan ezt a megoldást, de mindany-
nyian tudatában vannak, mennyire 
fontosak a záróvizsgák, és mindent 
megtesznek annak érdekében, 
hogy a lehető legjobban felkészít-
sék a diákjaikat, akár úgy is, hogy 
a kéthetes „kényszervakáció” alatt 
a vizsgatantárgyakból online foglal-
kozzanak velük. Az oktatási minisz-
térium mindenképpen a kisebbik 
rosszat választja, ám a járványhely-
zettel nemcsak Romániában, ha-
nem világszerte meg kell küzdeni 
– összegezte az államtitkár.

 » „Ezek nehéz 
és mindenki 
számára kelle-
metlen döntések, 
próbálunk olyan 
változatot kidol-
gozni, amely ha 
pillanatnyilag 
kényelmetlen is, 
de hosszú távon 
kifi zetődik, és 
meglesz a pozitív 
hozadéka” – 
mondta Kallós 
Zoltán.




