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KALLÓS ZOLTÁN OKTATÁSI ÁLLAMTITKÁR SZERINT VÁLTOZTATNI KELL AZON A RÉGI HOZZÁÁLLÁSON, HOGY „TANKÖNYV UTÁN TANÍTUNK”

Utolsó percben kész lett a kilencedikes tanterv
A jól ismert problémával lépnek 
új életszakaszba az úgynevezett 
kísérleti generáció diákjai: kilen-
cedik osztályban sem lesz jó ideig 
tankönyvük. Ám az új kerettanterv 
elkészült, és Kallós Zoltán oktatási 
államtitkár szerint nem lehet panasz 
rá, a „jó pedagógus” pedig tankönyv 
nélkül is hatékonyan át tudja ültetni 
a gyakorlatba. Az RMDSZ szakpoliti-
kusa szerint a tanintézetek többsége 
felkészült az iskolakezdésre.

 » BÍRÓ BLANKA

E lkészült az új kilencedikes kerettan-
terv, amelyet a napokban felülvizsgál 
egy országos bizottság, így remél-

hetőleg a tanévkezdésig zöld jelzést kap, 
és a „kísérleti generáció” már ez alapján 
folytathatja a tanulmányait. Ugyanakkor 
ilyen körülmények között természetesen 
esély nincs arra, hogy az új tanterv alapján 
tankönyvek készüljenek, ezeket legjobb 
esetben is jövő év március–áprilisban kap-
hatják meg a diákok – tájékoztatta a Króni-
kát Kallós Zoltán oktatási államtitkár.

Mint ismeretes, a kísérleti generáció 
idén kezdi a kilencedik osztályt – en-
nek a korosztálynak vezették be anno az 
előkészítő osztályt, és ezzel együtt az új 
kerettantervet. Az előkészítőtől nyolca-
dik osztályig megreformált tantervet kell 
követnie a középiskolai programnak is, 
ám ennek a kidolgozását csak idén júni-
us elején kezdte el az oktatási miniszté-
rium, így folytatódik a kilencéves trend, 
ez az évfolyam újra tankönyv nélkül 
marad. Kallós Zoltán elmondta, kiemelt 
fi gyelmet fordítottak a magyar gyerekek 
románnyelv-oktatására, ennél a nemze-
déknél vezették be a sajátos módszert a 
romántanulásra, és ebben a szellemben 
folytatják kilencedik osztályban is. A 
tantervet felsőoktatási szakemberek, ál-
talános és középiskolában magyar gye-
rekeknek románt oktató pedagógusok 
állították össze – közölte az államtitkár.

Véleménye szerint jó tanterv készült, 
amely meghozza a remélt áttörést. A tan-
ügyi szakember hozzátette, az elbírálási 
bizottságnál sem lesznek gondok, így az 
iskolakezdés után már alkalmazható a 
megreformált tanterv. Viszont fi zikailag 
lehetetlen, hogy tankönyvek is készül-
jenek, ezek leghamarabb március–áp-
rilisban kerülhetnek a diákokhoz. „Vál-

toztatni kell a régi hozzáálláson, hogy 
nem a tanterv, hanem a tankönyv után 
tanítunk. Ha a pedagógus kézbe veszi, 
átolvassa, folyamatosan követi a tanter-
vet, tankönyv nélkül is ugyanolyan haté-
konysággal át tudja ültetni a gyakorlatba, 
kiválasztva a megfelelő segédanyagokat” 
– adott hangot véleményének az állam-
titkár.

Iskolakezdés: keresik 
az „arany középutat”
Az egészségügyi és az oktatási minisz-
térium nézőpontjai nem ütköznek, de 
vannak kérdések, melyekben eltérnek 
egymástól – mutatott rá a szeptembe-
ri iskolakezdés kapcsán Kallós Zoltán. 
Szerinte ez természetes folyamat, hiszen 
az egészségügyi és az oktatási szakem-
berek más szempontokból közelítik a 
kérdést. „Meg kell találni az arany közép-
utat, hogy a gyerekek oktatáshoz való 
joga semmilyen téren ne sérüljön. A jár-
ványgörbe viszont felfelé ível, így a két 
minisztérium közös rendeletbe foglalja 
majd, hogy a járványhelyzetben miként 
működhetnek a tanintézetek” – vázolta 
a szakpolitikus. Hozzátette, ideális meg-
oldás nincs, de arra törekednek, hogy 
fi zikai jelenléttel kezdődjön a tanév, és 
ezt minél tovább fenn tudják tartani; 
kültéren pedig, vagyis a szünetekben, a 
tornaórákon ne legyen kötelező a védő-
maszk.

A tanügyben dolgozók 60 százalékos 
átoltottsága valójában azt jelenti, hogy a 
pedagógusok körében ennél is nagyobb 
az immunizáltak száma, mert a kisegítő 

személyzet alacsonyabb arányban immu-
nizált. Tervezik, hogy folyamatosan tesz-
telni lehessen azokat a tanárokat, akik 
nyomós indok, például egészségügyi ok 
miatt nem vették fel az oltást. Másrészt 
arra biztatják a pedagógusokat, hogy ol-
tassák be magukat, ha csak valamiért ez 
nem ellenjavallott.

Kallós Zoltán kérdésünkre elmondta, 
a tanintézetek többsége felkészült az is-
kolakezdésre. Vannak olyan intézmények, 
melyeket más épületbe kellett áthelyezni, 
mert fejlesztési alapokból korszerűsítés 
zajlik, de ahol kisebb felújításokra, kar-
bantartási munkálatokra volt szükség, 
azokat szeptember 13-ig befejezik. A folya-

matot a tanfelügyelőségek koordinálják; 
augusztus utolsó hetétől nem engedélye-
zik az iskolaigazgatóknak a pihenősza-
badságot, hogy iskolakezdésre minden-
nel elkészüljenek. Szeptember elején a 
minisztérium találkozót szervez a főtan-
felügyelőkkel, akkor a még felmerülő, 
pontszerű problémákra is megkeresik a 
megoldást. Az elmúlt másfél évben online 
vagy hibrid oktatás zajlott, a jó gazdaként 
dolgozó igazgatók ebben az időszakban 
elvégezték a kisebb munkálatokat – jelez-
te Kallós Zoltán.

Pályaorientáció az iskolaelhagyás 
ellen és a szakoktatásért
Az Eurostat, az Európai Unió statisztikai 
hivatala közzétette, hogy Romániában 
2020-ban 15,6 százalékos volt a korai is-
kolaelhagyás aránya, enyhén növekedett 
a 2019-es 15,3 százalékhoz képest. Közben 
az uniós átlag sokat javult tíz év alatt – 
13,8 százalékról 9,9 százalékra csökkent. 
Többéves összevetésben Románia is javí-
tott, hiszen 2015-ben az országban a diá-
kok 19,1 százaléka hagyta abba idő előtt a 
tanulmányait. Kallós Zoltán kérdésünkre 
elmondta, a kötelező oktatásból kimaradó 
fi atalok egy része a szüleivel külföldön tar-
tózkodik, róluk nem tudnak semmit, nem 
is lehet elérni őket. Viszont a fi atalok egy 
része itthon van, őket általában személye-
sen is megkeresik az iskolaigazgatók, de 
még a szakoktatásban biztosított havi 200 
lejes állami támogatás, a duális oktatásban 
a cégek által felajánlott pénzbeli ösztönzés 
sem győzi meg őket, hogy folytassák a ta-
nulmányaikat. Pedig a munkaerőpiacnak 
nagy szüksége van ezekre a fi atalokra, ép-
pen ezért a következő tanévtől bevezetik 
a pályaorientációs tevékenységeket, már 
hatodik osztálytól szükség van ezekre az 
eligazításokra – véli a szakpolitikus.

A másik gond, hogy még mindig sokan 
úgy gondolják, csak akkor érvényesül a 
gyerek, ha elméleti középiskolát végez, 
holott sok esetben egy jó szakember sok-
kal többet keres, mint aki érettségizett, de 
nincs szakmája. Az uniós ajánlás szerint 
40–60 százalékos kellene hogy legyen or-
szágos szinten és megyékre elbontva is az 
elméleti és a szakoktatás aránya, ám ez 
legjobb esetben is csak 45–55 százalékos. A 
tanfelügyelőségek által összeállított, helyi 
szinten jól átgondolt beiskolázási tervre 
van szükség, új szakok irányába kell nyit-
ni, hiszen ma már nem olyan szakmákat 
keresnek a munkaerőpiacon, mint har-
minc évvel ezelőtt. Másrészt a szakmák 
egy része nem elég vonzó a fi atalok szá-
mára, a textilipar folyamatosan keresi a 
szakembereket, de a munka nehézsége 
nincs összhangban a bérezéssel, így hi-
ába hirdetik a helyeket, a gyerekek nem 
jelentkeznek. „Nem tehetjük meg, hogy 
az uniós cél elérése érdekében olyan szak-
mákba kényszerítjük a gyerekeket, ami 
iránt nincs kereslet” – mondta az államtit-
kár. A minisztérium azzal próbál segíteni, 
hogy lerövidítik, egyszerűsítik a különbö-
ző szakok akkreditációs folyamatát, hogy 
az iskolák olyan szakmákat is engedélyez-
tessenek, melyekre például csak kistérségi 
szinten van igény. 

 » Az államtitkár szerint az is-
kolakezdés után már alkalmaz-
ható a megreformált tanterv. Vi-
szont fi zikailag lehetetlen, hogy 
tankönyvek is készüljenek, ezek 
leghamarabb március-áprilisban 
kerülhetnek a diákokhoz. 

Nyitnak az új tanév felé. Az iskolák többsége felkészült a szeptemberi kezdésre

Tisztelgés az úzvölgyi hősök előtt

Megemlékező ünnepséget tartottak csü-
törtökön az úzvölgyi katonatemetőben
a II. világháború ott zajló csatájának 77. 
évfordulója alkalmából. Az eseményre 
több százan érkeztek határon innen és
túlról, hogy leróják kegyeletüket az 
1944. augusztus 26-án történt szovjet 
támadás hősei előtt. Jelen volt a 97 
éves Bartha Mihály úzvölgyi veterán is, 
akinek bajtársai a temetőben nyug-
szanak. „Emlékezni gyűltünk össze. 
Éltetni, továbbadni az itt meghalt hősök 
hőstetteit, nem hagyni azokat feledésbe 
merülni” – fogalmazott Birtalan Sándor 
csíkszentmártoni polgármester.

 » FOTÓ: VERES NÁNDOR
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