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Folytatódik a speciális tanterv
Új tanterv szerint tanulják a román nyelvet kilencedik osztályban is a magyar diákok

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

Az iskolai kerettanterv ha-
tározza meg azt, hogy egy 
adott osztályban, adott 

szakon milyen tantárgyból hány 
órájuk van a diákoknak. Bár terv-
ben volt, hogy változtatnak a régi 
kerettanterven, idén még a régi 
szerint kezdődött meg az iskolai év, 
hiszen ahhoz, hogy új kerettanterv 
lépjen életbe, meg kellett volna je-

lentetni a tanév kezdete előtt 
(bár a diákok csak a hónap 
közepén térnek vissza az is-
kolapadba, a tanév hivata-
losan már szeptember else-
jén elkezdődött). A tanterv 
kifejezés pedig a tanmenet-
re vonatkozik – részletezte 
Kallós Zoltán oktatásügyi 

államtitkár a Székelyhon-
nak. „Új tanterv viszont van a 

magyar kilencedikesek számára 
román nyelvből. Előkészítő osztály-
tól nyolcadikig speciális tanterv 
szerint tanulták a román nyelvet a 
kisebbségek közül egyedüliként a 
magyar osztályok. Ennek a folyta-
tása az újonnan megjelent tanterv, 
amelynek a kilencedik osztályra 
vonatkozó része is elkészült. Va-
lamikor májusban alakult meg a 
munkacsoport, és augusztus végé-
re lettek készen a munkálatokkal” 

– fogalmazta meg a szakpolitikus. 
Mint hozzátette, azok szerint, akik 
dolgoztak rajta, és azok szerint is, 
akik véleményezték, valós segítsé-
get jelent a magyar osztályban ta-
nuló diákok számára.

Volt, de nem mindenhol 
alkalmazták

Speciális tanterve volt eddig is a „kí-
sérleti generációnak” román nyelv-
ből, tehát azoknak a diákoknak, 
akik most kezdik a kilencedik osz-
tályt, de a tapasztalat azt mutatta, 
hogy sok esetben hiányosan vagy 
egyáltalán nem is alkalmazták ezt 
a tantervet a román szakos tanárok. 
Kallós Zoltán hangsúlyozta, ezért 
most külön fi gyelni fognak erre. 
„Lesz online találkozó is a román 
szakos megyei tanfelügyelőkkel, 
akiknek felhívják a fi gyelmét arra, 
hogy valóban fi gyeljenek oda, és 
mondják el a román szakos tanárok-
nak, hogyan kell ezt az új tantervet 
tanítani, és ellenőrizzék, hogy való-

ban alkalmazzák-e ezt azok a román 
szakos tanárok, akik kilencedik 
osztályban tanítanak” – hívta fel a 
fi gyelmet az RMDSZ politikusa.

A többi tantárgyból csak 
módosítások vannak

A többi tantárgyból is vannak 
ugyan módosítások, de a törvény 
azt mondja, hogy ha ezek nem ha-
ladják meg a tanterv huszonöt szá-
zalékát, akkor nem kell új tantervet 
elfogadni miniszteri rendelettel. 
Ezért csak módszertani javaslatok 
jelentek meg, hogy miként kell al-
kalmazni ezeket a huszonöt száza-
lékos módosításokat. 

A tankönyvekkel kapcsolatban 
Kallós Zoltán elmondta, augusztus 

31-én lett elküldve az 5135-ös tanügy-
miniszteri rendelet a Hivatalos Köz-
lönybe, amivel jóvá lett hagyva a ki-
lencedikes magyar osztályok román 
tanterve, ezért egyértelmű, hogy jövő 
március-áprilisban lehet számítani 
legkorábban tankönyvre. „Azért, 
hogy ennek a generációnak is végre 
legyenek román tankönyvei, felkér-
tem a munkacsoportban tevékenyke-
dőket, hogy most egy rövid szussza-
nás után, december 31-éig készítsék 
el ennek a folytatását, a tíz-tizenket-
tedikes tantervet is, annak érdeké-
ben, hogy az ezekre a tantervekre írt 
könyvek tizedik osztály elejére már 
eljuthassanak a diákokhoz” – fejtette 
ki Kallós Zoltán.

Sok esetben hiányosan vagy 
egyáltalán nem alkalmazták 
a speciális tantervet a román 
szakos tanárok
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M int a Digi 24 hírtelevízió vasár-
nap esti műsorában a tárca-

vezető magyarázta, egy szülő nem 
tudhatja meg azt, hogy egy adott 
pedagógus felvette-e a koronavírus 
elleni vakcinát vagy sem, maximum 
annyit kérhet az oktatási intézmény 
vezetőségétől, hogy közöljék, a ta-
nárok hány százaléka van beoltva, 
konkrét listát azonban nem kaphat.

A tanár dönthet

„A GDPR keretei között igen, joga 
van tudni. Számszerűen, és nem név 
szerint, mivel a nevesítés a GDPR ha-
tálya alá esik. A személyes adatok 
védelme túlmutat a szülők akaratán, 
az én akaratomon vagy az önén. Csak 
amennyiben a tanár maga dönt úgy, 
hogy nyilvánosságra hozza, megkap-
ta-e az oltást vagy sem” – válaszolta 
a tan ügyminiszter, amikor arról kér-
dezték, hogy jogában áll-e egy beol-
tott szülőnek tudni, hogy a gyermeke 

tanára felvette-e a vakcinát vagy sem. 
Cîm peanu hangsúlyozta, szülőként 
ő maga is kíváncsi lenne erre, „de a 
törvény néha mást mond”. Az oktatá-
si minisztert – mint ismeretes – olyan 
összefüggésben kérdezték a témában, 
hogy Ioana Mihăilă egészségügyi mi-
niszter egy múlt heti televíziós inter-
júban arra a kérdésre, hogy a szülők 
megtagadhatják-e, hogy gyerekük 
osztályába oltatlan tanárok lépjenek 
be, így felelt: „úgy gondolom, a szü-
lőknek tájékoztatást kellene kérniük 
a tanárok beoltottságáról. Legyen 
átlátható a dolog, és a tanintézetek 
népszerűsítsék jobban az oltást a pe-
dagógusok körében.” A tárcavezető 
ugyanakkor leszögezte, szerinte szo-
morú és aggodalomra ad okot, hogy 
számos pedagógus nem vette fel az 

oltást, amivel elsősorban magukat so-
dorják veszélybe.

Nincs megkülönböztetés

Cîmpeanu most azt mondja, a legutol-
só statisztikák szerint a pedagógusok 
nagyjából 60 százaléka van beoltva, 
frissebb adatokat várhatóan szeptem-
ber 8-án tudnak közölni. Arra a kér-
désre, hogy egy tanár, aki nincs be-
oltva, nem teszteltette magát és nem 
is esett át a kóron, tarthat-e jelenléti 
órákat, az oktatási tárcavezető leszö-
gezte: „nincs megkülönböztetés az 
oltott és az oltatlan tanárok között, de 
ismételten alá szeretném húzni, hogy 
a tanárok az a társadalmi-szakmai 
kategória, amely a leginkább felfogta 
az oltakozás fontosságát. A legutóbbi 

lekérdezésnél az arány meghaladta a 
60 százalékot. A konkrét szám vala-
hol 185 000 körül alakult. Nincs még 
egy olyan terület, ahol 185 000 oltott 
lenne. Tehát a tanárok oltakoznak. 
Lesznek, mint más területeken is, 
olyanok, akik orvosi ellenjavallat mi-
att nem oltatják be magukat, 
vagy nem akarják felvenni 
a vakcinát. Ám 6 ezrelékig 
nincs semmiféle megkülön-
böztetés”. Mint ismeretes, a 
hivatalos bejelentés szerint 
szeptember 13-án jelenléti oktatás-
sal rajtol el a 2021–2022-es tanév. 
Amennyiben viszont egy településen 
meghaladja a 6 ezreléket a koronaví-
russal fertőzöttek aránya, bezárják 
az iskolákat, óvodákat, és az online 
térbe tevődik át az oktatás.

Cîmpeanu: csak a tanár mondhatja meg a szülőknek, hogy be van-e oltva
• A szülőknek jogukban áll tudni, hogy a gyerekeik 
tanárai be vannak-e oltva, de csak az európai uniós 
általános adatvédelmi rendelet (GDPR) keretei között 
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter bejelentése szerint.

• Idén sem lesz új kerettanterv a most középisko-
lát kezdő kilencedikesek számára, sőt jövőre sem 
számíthatnak még erre a diákok. A jó hír viszont az, 
hogy a kilencedik osztályt kezdő magyar tanulók 
folytathatják az előkészítőtől nyolcadikig tanult tan-
tervet román nyelv és irodalomból, hiszen augusztus 
utolsó napján megjelent a Hivatalos Közlönyben a 
számukra elkészített speciális tanterv. Kallós Zoltán 
oktatásügyi államtitkárral beszélgettünk a magyar 
kilencedikesek helyzetéről.




