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Borul a tanévszerkezet?
A kéthetes kényszervakáció átrendezheti a tanév második felét
• Átrendezheti a tanév második félévének szerkezetét és a vizsgaidőpontokat is az

oktatási rendszerben hétfőtől elrendelt kéthetes kényszervakáció. Az iskolaigazgatók és a szülők a tanfelügyelőségeknél érdeklődnek arról, hogy az oktatási szünet
milyen változásokat hoz majd, de erről egyelőre a tanfelügyelőségek sem kaptak
hivatalos tájékoztatást. A kiesést úgy kellene majd pótolni, hogy a vizsgaidőpontok
ne változzanak – véli az általunk megkérdezett egyik főtanfelügyelő.
SZÉCHELY ISTVÁN
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Nem feltétlenül kell
meghosszabbítani a tanévet
„Mindenki ezt kérdezi, hívtak fel
igazgatók, de még szülő is, de sajnos én sem tudom. Annyit tudunk,

szabbítanák, akkor az a vizsgaidőpontokat is érintené, ezért ő úgy
véli, hogy például az áprilisi Iskola
másként hetet a tananyagpótlásra
lehetne szánni, továbbá a téli és
a tavaszi vakációt is le lehetne rövidíteni néhány nappal, hogy ne
kelljen meghosszabbítani a tanévet
és módosítani az eredeti vizsgaidőpontokat – a nyolcadikosokét, a ti-

Felmentést kérnek
a vakáció alól
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter
tegnap a központi sajtónak nyilatkozva elmondta, konzultálni
fognak a diákok és a pedagógusok
képviselőivel arról, hogy miként
módosuljon a tanévszerkezet az oktatási időszak csökkentése nélkül.
A tanügyminiszter arról is beszélt,
hogy két hétnél hosszabb kiesést
már nem lehetne bepótolni.
Az Országos Diáktanács már
szerdán közleményt adott ki,
amelyben azt kérik, hogy a vizs-

Csíkszentmihályi
Mihály elhunyt
Nyolcvanhét éves korában,
szerdán elhunyt Csíkszentmihályi Mihály magyar–amerikai Széchenyi-díjas és Prima
Primissima díjas pszichológus, az MTA külső tagja, a
flow-elmélet atyja – tudatta a
pszichológus családja csütörtökön a Facebookon. Csíkszentmihályi Mihály 1934.
szeptember 29-én született
Fiumében. 1956-ban emigrált az Egyesült Államokba.
Szakterülete a fejlődés- és
neveléslélektan, valamint a
kreativitás- és tehetségkutatás volt. Tőle származik a
„flow”, azaz áramlat-elképzelés, amely megpróbálja
felfedezni a boldogság titkát.
(A flow olyan állapotot jelent,
amikor az ember teljesen
elmélyül abban a tevékenységben, amit csinál.)

Elmarad a bemutató
Király István Egy ifjúkommunista a damaszkuszi úton című
kötetének október 22-ére meghirdetett csíkszeredai bemutatója a járványhelyzetre való
tekintettel elmarad. A könyvbemutatót egy későbbi és kedvezőbb időpontban mindenképp
meg szeretnék tartani.

kényszervakáció

étfőtől kezdődő kéthetes vakáció elrendeléséről döntöttek azon a tanácskozáson,
amelyen Klaus Iohannis államfő
és a koronavírus-járvány megfékezésében érintett kormányzati tisztségviselők vettek részt szerdán. A
tanfelügyelőségek már tegnap megkereséseket kaptak az iskolaigazgatók és szülők részéről arra vonatkozóan, hogy a napközis gyerekek,
általános és középiskolás diákok
kéthetes kényszervakációja milyen
változásokat hoz a tanévszerkezetben, de erre egyelőre a tanfelügyelőségeknél sem tudnak válaszolni, ugyanis hivatalos
tájékoztatást erre vonatkozóan még nem adott ki az
oktatási minisztérium.
Egyelőre annyit tudnak, hogy – mint azt Klaus
Iohannis államfő bejelentette – péntekre lesz meg a
kéthetes vakáció törvényes
háttere – mondta megkeresésünkre Demeter Levente Hargita megyei
főtanfelügyelő, hozzátéve, hogy a
tanügyminiszter is későbbre ígért
nyilatkozatokat a vonatkozó döntésekkel kapcsolatban. Minden
más csak találgatás, hivatalosan
ennél több információ még nem
látott napvilágot a témában, így
még a tanfelügyelőségnél sem tudják, milyen esetleges változásokat
hoz a tanévszerkezettel, vizsgaidőpontokkal kapcsolatban a kéthetes
kényszervakáció – közölte a főtanfelügyelő. Kérdésünkre Demeter
Levente kifejtette, hogy a szóban
forgó kéthetes időszak nem érint
próbavizsga-időpontokat, sőt az
1–4. osztályos tanulók hétfőtől
amúgy is egyhetes vakációra mentek volna, ami így kéthetesre hoszszabbodik. Azt tudja, hogy a diákszervezetek azért lobbiznak, hogy

a vizsgaidőpontok ne változzanak
és a tanév második félévének vége
ne tolódjon el.

nyek között lehetnének együtt máshol – hangsúlyozta Kiss Imre.

• RÖVIDEN

Koncert és kiállítás

Senki nem szeretné, ha a
vizsgaidőpontokat érintő
módosításokat hozna a hétfőtől
kezdődő kényszervakáció

amennyit szerdán este az államelnök elmondott, de határozat erről
még nem született” – válaszolta
az esetleges tanévszerkezet-változással kapcsolatos kérdésünkre
Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő, aki egyben a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) a székelyföldi területi alelnöke. Ha a kényszervakáció
miatt a tanévet két héttel meghosz-

zenkettedikesekét, a tanárok esetében a véglegesítő vizsgákét, illetve
a felvételi időpontokat.
A kényszervakációnak azonban
csak akkor lesz értelme, ha emellett
más, általános korlátozásokat is elrendelnek országszerte, mert nem
sok haszna lenne felfüggeszteni azt,
hogy a diákok ellenőrzött körülmények között iskolába járjanak, ha a
vakációban ellenőrizetlen körülmé-

▴ KORÁBBI FELVÉTEL:
BALOGH ORSOLYA

gaidőpontokat semmiképpen ne
módosítsák, és a kéthetes kényszervakáció alól mentsék fel – azaz
járhassanak iskolába – a speciális
oktatásban tanulókat, valamint a
cikluszáró vizsgák előtt álló nyolcadikos és tizenkettedikes évfolyamok diákjait.

Pénteken 17.30-tól a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális
Egyesület szervezésében a
marosvásárhelyi várudvaron és a Vártemplomban a
Marosvásárhelyi Művészeti
Líceum diákjainak kiállítása
és koncertje lesz. Részvétel
az érvényes egészségügyi
szabályok betartásával.

Szünetel
a vízszolgáltatás
A Harvíz Rt. értesíti ügyfeleit, hogy pénteken, előreláthatólag 9 órától 12 óráig
vezetékszerelési munkálatok
miatt szünetelni fog a vízszolgáltatás Székelyudvarhelyen
a Nicolae Bălcescu utcában
az 53. és 109., illetve a 48. és
64. számok között, valamint a
Vizigótok utcában. A vízellátás
újraindításakor a víz átmenetileg zavaros lehet.

