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Pedagógusok, szü-

lők és diákok meg-

kérdezésével orszá-

gos konzultációt indí-

tott az oktatási minisz-

térium a házi felada-

tokról. Egyebek mel-

lett azt vizsgálják, hogy 

ezek mennyire segí-

tik a tanulókat a felké-

szülésben, unalmasak 

és nehezek-e, illetve 

hogy mennyire terheli 

le a diákokat az otthoni 

felkészülés. A témáról 

megoszlanak a Hargi-

ta megyei tanfelügye-

lőségi, pedagógusi és 

szülői vélemények.

A házi feladatok mennyi-
ségére vonatkozó pana-
szok miatt az oktatási 

tárca múlt évben korlátozta az 
otthoni felkészülésre feladott 
tananyag mennyiségét: ez nem 
vehet igénybe két óránál hosz-
szabb időt. A minisztérium 
most országos konzultációt in-
dított a témában, kérdőíves fel-
méréssel vizsgálják, hogy a di-
ákok, a szülők és a pedagógu-
sok mit gondolnak a házi fel-
adatok mennyiségéről, hasz-
náról és szerepéről. Az űrla-
pokat az oktatási minisztéri-
um internetes oldalán (www.
edu.ro) lehet kitölteni.

Nem jellemző a túl sok házi 
feladat

Nem lehet általánosítani a 
diákok túlterheltségét illető-
en, tantárgyanként és peda-
gógusonként is változik, hogy 
mennyi házi feladatot kapnak 
– mondta el a megyei helyzet-
ről Görbe Péter. Hargita megye 
főtanfelügyelője szerint a tan-
tárgyak közül leggyakrabban a 
matematika esetében panasz-
kodnak túl sok feladatra a diá-
kok, leginkább a középiskolás-
ok. Az általános iskolásoknak 
adott otthoni feladatok szelle-
mileg nem terhelik meg a gye-
rekeket, inkább csak időigé-
nyesek – véli.

Görbe Péter azt is elmond-
ta, amikor általános, illetve 
szakellenőrzést végeznek az 
iskolákban, a házi feladatok-
ra is kiterjesztik a vizsgálatot. 
Olyankor a mennyiséget és a 
nehézséget is ellenőrzik. Nem 
jellemző, hogy a pedagógusok 
túl sok házi feladatot adnak a 
diákoknak, a túlkapások rit-
kák, és a panaszok miatt azok-
ról elég hamar tudomást sze-
rez a tanfelügyelőség. 

A főtanfelügyelő szerint a 
házi feladatok esetében legin-
kább arra volna szükség, hogy 
gyakorlatiasabbak legyenek, 
ugyanis most jellemzően elmé-
leti jellegűek, és információhal-
mozást eredményeznek. Emiatt 
sok szülő és diák értelmetlen-
nek látja a feladatok egy részét 
– magyarázta a főtanfelügyelő.

Nem a házi feladat a fő 
probléma

Szakonként, pedagóguson-
ként és tantárgyanként is vál-
tozik a házi feladatok mennyi-
sége, a tanároknak pedig nincs 
rálátásuk arra, hogy kollégáik 
mennyi házi feladatot adtak a 
diákoknak, ezért megtörtén-
het, hogy hosszabb időt vesz 
igénybe az otthoni felkészü-
lés – mondta lapunknak Lázár 
Nóra, a gyergyószentmiklósi 
Fogarasy Mihály Általános Is-
kola aligazgatója. Matemati-
ka szakos tanárként tette hoz-
zá, ezt a tantárgyat nem le-
het elmélyíteni az iskolai órá-
kon, szükséges az otthoni gya-
korlás. Ugyanakkor megjegy-
zi, a mennyiségileg nagy kö-
vetelménynek nincs sok értel-
me. „Annyi házi feladatot kell 
adni, amennyit a gyermek él-
vezettel végez el. Ha sok az el-
várás ilyen téren, megtörtén-
het, hogy elhanyagolja a di-
ák, majd társaitól lemásolja, 
és ez semmiképp nem szolgál-
ja a célt. Azt is szem előtt kell 
tartani, hogy a diákok tudá-
sának megfelelő házi felada-
tot adjunk, ne pedig a szülők-

nek vagy a családok ismerős 
tanárainak adjunk munkát” – 
fogalmazott. Azt is fontosnak 
tartja, hogy a házi feladat vál-
tozatos legyen. Tapasztalata-
ira alapozva mondta el, a diá-
kok lelkesednek az olyan tevé-
kenységekért, amik – bár tudá-
suk fejlesztését vagy az alapok 
gyakorlását szolgálják – elté-
rőek a szokványos tanórai fog-

lalkozásoktól, ezért célrave-
zető, ha a házi feladatok rajzo-
lást is tartalmaznak vagy el-
végzésükhöz kutatásokra van 
szükség. „Amit szívesen vé-
gez a gyermek, attól nem fá-
rad el. Az terheli le, ha olyas-
mit kell végezzen, olyasmiben 
kell részt vegyen, ami nem kö-
ti le, vagy amit nem szívesen 
csinál” – szögezi le Lázár Nó-
ra. Szerinte inkább a tanter-
ven kellene változtatnia az ok-
tatási minisztériumnak, mint-
sem meghatároznia a házi fel-
adatokra fordítható időt. „Attól 
terheltek a diákok, hogy sok és 
nehéz a tananyag” – jelenti ki. 

Szerinte sokkal hasznosabb 
lenne, ha a magas szintű elvá-
rások helyett az alapok elmé-
lyítésére fókuszálna a tanügyi 
rendszer. „A tantervet kelle-
ne átalakítani, hogy használ-
ható tudással vértezzük fel a 
gyerekeket. A jelenlegi tanterv 
nem használható tudást köve-
tel tőlük” – szögezi le az al-
igazgatónő.

Egységes gondolatmenetre 
lenne szükség

„Ha nálunk nincs délután is 
iskola, mint egyes nyugati or-
szágokban, kénytelenek va-
gyunk házi feladatot adni a 
gyerekeknek. A 45 perc nem 
elég ahhoz, hogy elmélyítsék 
az ismereteket. Gyakorolni 
kell annak, akinek fontos a ta-
nulás. Befektetett energia nél-
kül senki semmit nem kap, és 
ez igaz a tudás esetében is” – 
mondta megkeresésünkre Ele-
kes Csilla tanítónő. Jelenleg 
előkészítő osztályosokat ta-
nít a gyergyószentmiklósi Vas-
kertes iskolában, így ebben a 
tanévben nem érinti közvetle-
nül a házi feladat kérdése. „Az 
előkészítősök csak a tolltartót 
viszik haza, hogy meghegyez-
hessék a ceruzáikat” – mondja, 
ugyanakkor sok éves szakmai 
tapasztalatára alapozva állít-
ja, nem a házi feladatok terhe-
lik le a diákokat. „Nincs egysé-
ges gondolatmenet a tanterv-
ben. Az oktatási minisztérium, 
ha ezt úgy állítaná össze, hogy 
összefüggővé tegye a tantár-
gyak közti területeket, a diá-

kok nem lennének leterheltek. 
Egy területet ha kiragadhat-
nánk, és lenne elég időnk, hogy 
minden gyerek a saját tempó-
jában tökéletesen elmélyítse 
az ezzel kapcsolatos tudniva-
lókat, nem lennének túlterhel-
tek a diákok” – vélekedik a ta-
nítónő.

Nem csak a házi a fölösleges

Nem a házi feladatok mennyi-
ségét kifogásolja annak a nyol-
cadikos gyergyószentmiklósi 
diáknak az édesanyja sem, aki 
lapunk megkeresésére úgy fo-
galmazott: „Én is sokat dolgo-
zom, de állítom, hogy a gyer-
mekem jóval többet. Egy héten 
két nap 6 órája, három nap pe-
dig 7 órája van az iskolában. 
Hogyha marad a felkészítő-
kön, akkor még 3 óra plusz he-
tente. Ezek márpedig fontosak, 
mert rohamosan közelednek a 
vizsgák” – részletezi az édes-
anya. Elmondta, a házi feladat, 
a másnapra való felkészülés 
2-3 órát vesz fel gyereke ide-
jéből, a matek és a román ma-
gánórák hetente további 2 órát. 
„Az edzést egy hónapja abba-
hagyta, mert egyszerűen nincs 
energiája rá” – teszi hozzá a 
szülő.  A házi feladatokkal kap-
csolatban az a véleménye, hogy 
ezek elengedhetetlenek bizo-
nyos tantárgyakból, de van-
nak tárgyak, amiknek az élet-
ben nem fogják hasznát venni 
a gyermekek, és ezekből nem 
csak a házi feladat a fösleges, 
de maga a tanóra is.
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Országos konzultációt indított az oktatási minisztérium

Csak a házi feladat a megterhelő?

A diákok nem a házi feladatoktól túlterheltek – vélik szülők, pedagógusok
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„A gyermeket az ter-
heli le, ha olyasmit 
kell végezzen, olyas-
miben kell részt ve-
gyen, ami nem köti le, 
vagy amit nem szíve-
sen csinál.”




