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Borítékolható, hogy nem fog egyhamar meg-
változni a házi feladatok rendszere, nem lesz 
könnyebb belátható időn belül az iskolatás-
ka, és nem lesz több szabadideje délutánon-
ként a diákoknak attól, hogy az oktatási mi-
nisztérium országos konzultációt indított az 
otthoni leckékről. Mindazonáltal első pillan-
tásra dicséretes a kezdeményezés, hogy az 
elemiben, általános és középiskolában tanító 
pedagógusok, a diákok és szülők is kitölthe-
tik november 20-ig az internetes kérdőívet, 
amelyben véleményt mondhatnak: túl sok 
házi feladatot kapnak-e a diákok, mennyire 
kell segíteniük a szülőknek ezek megoldásá-
ban, mennyire szolgálja az otthoni gyakorlás 
a tanulás hatékonyságát, mennyire érdekli a 
gyerekeket a lecke, stb.

A minisztériumi ígéret szerint az országos 
konzultáció a rendszerben tapasztalt elégte-
lenségeket hivatott kiküszöbölni, segítségé-
vel szabályoznák a házi feladatok módszer-
tanát. Nem kétséges, hogy szükséges lenne 
egységesítésre e tekintetben is, akárcsak a 
tanügy számos más szegmensében, hiszen 
ugyancsak megoszlanak a vélemények a há-
zi feladatok fölöttébb szükséges, avagy szük-
ségtelen voltáról. Iskolánként, sőt pedagó-
gusonként változó, hogy ki mennyi ottho-
ni leckével terheli meg a zsúfolt tanrend sú-
lya alatt roskadozó diákokat. Gyakori, hogy 
mindegyik tanár „csak egy kevés” házit ad a 
gyerekeknek, nem egyeztetnek egymással, 
aztán a sok kicsi persze sokra megy. Az ered-
mény pedig az, hogy a délután 3-ig az iskola-
padban időző diák végül egész délutánját a 

füzetek fölé hajolva tölti, így nyilván késő es-
te kerül ágyba, reggel fél hétkor kel, és kez-
dődik minden elölről.

De ez csak egy szempont a sok közül. Jó 
lenne, ha a kevesebb több elvén túl azt is 
szem előtt tartanák a pedagógusok, hogy 
célravezetőbb, érdekfeszítőbb, színesebb fel-
adatokban gondolkodjanak, és ne váljon mo-
noton, gépies gyakorlattá, szükséges rosz-
szá a diák számára a lecke. Ugyanis hason-
ló helyzetben a gyermek vagy összecsapja, 
vagy meg sem oldja, vagy lemásolja a pad-
társáéról a feladatokat. Persze azt is jó len-
ne megfontolni, hogy a napi hét óra iskola 
plusz három-négy óra házizás mellett meny-
nyire van kedve, lendülete a holtfáradt gye-
reknek másnap, tud-e érdeklődően, kíváncsi-
an tovább indulni új ismeretek felé vezető fel-
fedezőutakra.

Ugyanakkor igazuk lehet azoknak, akik a 
házi feladatok szabályozását csupán tüne-
ti kezelésnek látják, hiszen a problémának 
ez pusztán a felszíne. A gyökere az, ami már 
régóta közhelyszámba megy: maga a tan-
terv túlzsúfolt, eleve sokkal több a tantárgy 
és tananyag, mint amennyit alaposan, elég-
séges gyakorlattal el tudnának sajátítani a 
gyerekek. Szóval megint az történik, hogy 
a farok csóválja a kutyát: előbb a tananyag 
mennyiségén és minőségén kellene változ-
tatni, és logikus, hogy majd csak ez vonhat-
ná maga után a házi feladatok rendszerének 
szabályozását. Amíg azonban ez nem törté-
nik meg, megoldatlanul marad az alapvető 
probléma és persze a milliónyi házi feladat.VE
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A megoldatlan házi feladat

Kiss Imre háromszéki főtanfelügyelő szerint nem javítaná az átmenési arányt a harmadik érettségi szesszió

Liviu Pop levizsgáztatná a végzősöket

Újabb megosztó ötlettel állt 
elő Liviu Pop oktatási mi-
niszter, aki szerint a tan-

ügyi rendszer reformja jegyében 
a jelenlegi kettő mellett egy har-
madik érettségi szessziót is kel-
lene tartani „talán decemberben, 
de az is lehet, hogy inkább febru-
ár környékén”. Az Agerpres hír-
ügynökségnek adott interjúban 
a tárcavezető azzal indokolta az 
elképzelést, hogy drasztikusan 
visszaesett az egyetemre jelent-
kezők száma, a harmadik szesz-
szió révén pedig szerinte javítani 
lehetne a mutatókat. Pop ezenkí-
vül az elmúlt években ugyan fo-
lyamatosan valamennyit javuló, 
de így is meglehetősen aggasztó 
érettségi eredmények javításá-
nak kulcsát is a harmadik vizs-
gaidőpontban látja. A miniszter 
ötletét – ahogyan általában a ja-
vaslatait – máris számos bírá-
lat érte. Kiss Imre Kovászna me-
gyei főtanfelügyelő a Króniká-
nak úgy értékelt: évente egyetlen 
érettségi vizsgára lenne szük-
ség, azt azonban jól meg kelle-
ne szervezni. Szerinte ez inkább 
hatna motiváló erővel, hiszen a 
diákok tudnák, hogy ha megbuk-
nak, „ellustálkodják a vizsgát”, 
csak egy év múlva próbálkozhat-
nak újra. Kiss Imre arra is felhív-
ta a figyelmet: a tanév végi és az 
őszi szesszió között alig egy hó-
nap telik el, ráadásul akkor van 
a nyári vakáció, így a végzősnek 
komoly kihívás, hogy felkészül-
jön a pótérettségire, azaz a nya-
rat tanulásra áldozza. Ellenpélda 

akad, Háromszéken is sok olyan 
fiatal van, akik nyáron megbuk-
tak román nyelv és irodalom-
ból, de a pótérettségin már siker-
rel szerepeltek, a főtanfelügye-
lő szerint viszont nem ez a jel-
lemző. „Legtöbben próba szeren-
cse alapon próbálkoznak az őszi 
vizsgán” – magyarázta. Kiss Im-
re szerint nehezen elképzelhető, 
hogy a megbukott diákok az őszi 
szesszió helyett szívesebben je-
lentkeznek a decemberi vagy feb-
ruári vizsgára, sőt inkább az va-
lószínű, hogy időközben munkát 
vállalnak, vagy külföldön próbál-
nak szerencsét, a vizsgáról pedig 
lemondanak. A szakember hang-
súlyozta: minden diáknak adott 
a lehetőség, hogy válasszon, gim-
náziumba megy, és érettségizni 
fog, vagy szakmát akar tanulni, 
ha pedig előbbi mellett dönt, ak-
kor már eleve tudatosan kellene 
készülnie az érettségire. „Ne le-
gyen ez is olyan, mint a jogosít-
ványért folyó vizsga: háromha-
vonta megyünk és vizsgázunk, 
és egyszer majd csak sikerül” – 
példálózott.

„Hatékonyabb lenne a gimnáziumi 
felvételi bevezetése”

Kiss Imre elismerte, hogy min-
den évben jelentős a bukási 
arány, de szerinte ez komplex 
folyamat eredménye. „Korábban 
nehezebb tételek voltak, még-
is többen mentek át. A 2012 óta 
bevezetett megfigyelőkamerás 
rendszer miatt volt egy mély-

pont, azóta évről évre javulnak 
az eredmények. A diákok is rá-
jöttek, hogy csalni nem lehet, így 
készülni kell, de a tételek is jó-
val könnyebbek” – magyarázta. 
Ugyanakkor úgy vélte: a megbu-
kottak magas aránya annak is 
tulajdonítható, hogy 9. osztály-
ba úgy juthatnak be a diákok, 
hogy nem számít a képesség-
vizsgán elért eredmény. „Nincs 
beléptetőrendszer, mindenkit 
beengedünk. Igaz, hogy az erős 
iskolákba a legnagyobb általá-
nossal lehet bejutni, de aki gim-
náziumba jelentkezik, annak 
készülnie kell az érettségire. És 
nem mindenki érkezik olyan tu-
dással, hogy négy év múlva meg-
állja a helyét, és megírja a mi-
nimális hatos átlagot” – részle-
tezte a főtanfelügyelő. Hozzá-
tette: ha például visszavezet-
nék a gimnáziumi felvételit, an-
nak biztosan jól érzékelhető len-

ne az eredménye. A szakember 
szerint olyanok is bekerülnek az 
elemi oktatásba, akik „műked-
velőként” járják ki a négy évet 
csak azért, mert nem volt ínyük-
re a szakiskola. „Nem egészsé-
ges maga a rendszer: engedéke-
nyek vagyunk, amikor belépnek 
9. osztályban, és utána mérjük, 
elemezgetjük, ki hogyan telje-
sít” – összegzett Kiss Imre. Liviu 
Pop szerint egyébként a harma-
dik szesszió ügyében „már zajla-
nak az egyeztetések”, az elkép-
zelés pedig már a következő tan-
évben megvalósulhat. A minisz-
ter azzal érvelt: az elmúlt tíz év-
ben közel 2 millióan végezték el 
a tizenkettedik osztályt, de a di-
ákoknak csak mintegy fele, „800 
ezer és valamennyi” fiatal érett-
ségizett le. Pop úgy fogalmazott: 
a júliusi érettségitől a decembe-
ri vagy februári harmadik szesz-
szióig „bőven van idejük tanulni”.

Már februárban megtartják 
a szóbeliket

Az érettségi ugyanakkor már 
ettől a tanévtől módosul, a 
2017/2018-as vizsganaptár sze-
rint ugyanis a szóbeli megmé-
rettetések már február 12-én el-
kezdődnek. Görbe Péter Hargi-
ta megyei főtanfelügyelő hasz-
nosnak tartja az oktatási tárca 
által hozott intézkedést, szerin-
te így a végzősöknek több ide-
jük marad készülni a jóval ne-
hezebb és nagyobb téttel bíró 
írásbelikre. „A szóbeliket ed-
dig minden évben néhány hét-
tel az írásbelik előtt szervez-
tük meg. A diákok mostantól 
már februárban leteszik eze-
ket, így jobban tudják haszno-
sítani a fennmaradó idejüket a 
tanulásra” – vélekedett. A szó-
beliző tizenkettedikeseknek a 
februári vizsgák alatt nem kell 
részt venniük a tanórákon, az 
iskoláknak ugyanakkor kisebb 
fejtörést fog okozni, hogy félév 
közben, tanítás alatt kell lebo-
nyolítani a megmérettetést.

A főtanfelügyelővel ellentét-
ben Varga László, a csíkszere-
dai Márton Áron Főgimnázi-
um igazgatója nem tartja haté-
konynak az intézkedést, szerin-
te „ez is egy kísérlet a sok kö-
zül”. Rámutatott, noha az előre-
hozott szóbelik nem jelentenek 
különösebb megterhelést, de az 
órarendeket mindenképp át kell 
szervezni. Azt is megjegyezte, 
ahogy véget érnek a szóbeli vizs-
gák, néhány hétre rá kezdődik a 
próbaérettségi, amelyet szintén 
tanítási időben szerveznek. Var-
ga ugyanakkor egyetért abban, 
hogy így több idő marad készül-
ni az írásbelire. 

MOLNÁR RAJMOND, PAP MELINDA

Egy harmadik érettségi szesszió bevezetésével 

javítaná az átmenési arányt Liviu Pop oktatási 

miniszter. A szakértők szerint elég lenne egyet-

len, jól megszervezett vizsga.

Háromszék: sofőrvizsga 
csak Sepsiszentgyörgyön
Kovászna megyében december-
től csak Sepsiszentgyörgyön le-
het letenni a jogosítvány meg-
szerzéséhez szükséges gyakor-
lati vizsgát, a gépjármű-bejegy-
zési hivatal ugyanis megállapí-
totta, hogy a kisvárosokban ez 
jóval egyszerűbb, így nem jelent 
valódi kihívást a sofőröknek. 
A prefektúra – amelynek hatás-
körébe tartozik a hivatal – teg-
napi közleményében jelezte: az-
zal a jelenséggel szembesültek, 
hogy a háromszékiek tömege-
sen választották a kisebb váro-
sokat a gyakorlati vizsga hely-
színéül. Rájöttek, hogy a meg-
mérettetés nehézségi szintje a 
különböző településeken nem 
egységes, a kisvárosokban sok-
kal könnyebb, hiszen nem olyan 
nagy a forgalom, illetve kevés-
bé bonyolult a forgalmi rend, 
így ott azok is megszerezhetik 
a jogosítványt, akik nem annyi-
ra felkészültek, ez pedig előbb- 
utóbb a közlekedés biztonságát 
is veszélyezteti. Másrészt azt is 
mérlegelték, hogy a vizsgabiz-
tosoknak amúgy is Sepsiszent-
györgyről kell elutazniuk a me-
gye más városaiba vizsgáztat-

ni, az utazás pedig további idő-
töltést jelent, így kevesebb je-
lentkező gyakorlati tudását tud-
ják a munkaidejük alatt felmér-
ni. Ez azzal is jár, hogy többet 
kell várni a megmérettetés be-
ütemezésére.

A prefektúra azzal érvel, hogy 
a közutak biztonságát és a szol-
gáltatásaik minőségét is javít-
ják, ha csak Sepsiszentgyör-
gyön szerveznek gyakorlati so-
főrvizsgát. Így december else-
je után már csak a megyeszék-
helyen lehet vizsgázni, azoknak 
pedig, akiknek már van időpont-
juk valamelyik kisvárosban, a 
megadott időpontban jelentkez-
hetnek, csak a helyszín módo-
sul, a próbavezetésre Sepsi-
szentgyörgyön kerül sor. A há-
romszéki gépjármű-kibocsátó 
hivatal egyébként évek óta mun-
kaerőhiánnyal küzd elsősorban 
azért, mert korábban több al-
kalmazott ellen korrupció mi-
att indult bűnvádi eljárás, en-
nek lezárásáig pedig nem lép-
hettek közvetlen kapcsolatba az 
ügyfelekkel. 

BÍRÓ BLANKA

Decemberben vagy februárban tartanák a harmadik szessziót
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