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Liviu Pop oktatási minisz-
ter kedd este Facebook-
oldalán számolt be arról, 

hogy a szaktárca január 8-án a 
tanintézetek belső működésére 
vonatkozó új szabályzatot foga-
dott el. A dokumentum szerint 
a tanórák alatt a mobiltelefo-
nokat „az osztályteremben ki-
alakított speciális helyen” kell 
tárolni úgy, hogy azok ne za-
varják az iskolai tevékenysé-
get, az eszközöket pedig csakis 
a pedagógus engedélyével le-
het használni oktatási célok-
ra vagy sürgősségi helyzetben. 
Megtiltja továbbá, hogy a diá-
kok kapusszolgálatot vállalja-
nak, ugyanakkor arra is kitért, 
hogy a tanulókat nem lehet is-
kolai egyenruha viselésére kö-
telezni. Egy másik cikkely azt 
szabályozza, hogy a jegyeket és 
pontszámokat nem lehet bünte-
tési eszközként használni, ezek 
kizárólag a felmért tudás és fel-
készültség szintjét tükrözhetik. 
Az új szabályzat arról is rendel-
kezik, hogy a pedagógus nem 
tilthatja meg a diákoknak a tan-
órán való részvételt, az indok-
lás szerint ugyanis ezzel sérül 
az oktatáshoz való alapvető jog.

Kifogásolják a változtatást

Az iskolai belső rendsza-
bályzat módosítása ellen már 
több diákszervezet is felszó-
lalt: az egyesületek elsősor-
ban nem az új dokumentum 
tartalmát, hanem azt kifogá-
solják, hogy a szaktárca egyik 
napról a másikra hozta meg az 
intézkedést anélkül, hogy er-
ről bármiféle közvitát szerve-
zett volna az érintett felekkel. 
Néhány diákszervezet, köztük 
a Romániai Magyar Középis-
kolások Szövetsége (Makosz) 
közös nyilatkozatot adott ki, 
amelyben a minisztérium által 

lebonyolított procedúra átlát-
hatatlanságát bírálják.

Az Adevărul napilap portál-
ja által idézett közleményben 
úgy fogalmaznak: ez az egész 
romániai oktatási rendszerre 
rossz fényt vet. A szervezetek 
azt is kifogásolják, hogy a mi-
nisztérium nem vetette össze 
az új rendszabályzatot a diákok 
jogállását szabályozó dokumen-
tummal, holott abban szerepel 
már például az, hogy a mobil-
telefonokat szigorúan tilos a 
tanórák alatt másra használ-
ni, mint oktatási célokra. „El-
fogadhatatlan, hogy egy ilyen, 
több millió diákot, pedagógust 
és szülőt érintő dokumentumot 
előzetesen nem hoznak nyil-
vánosságra, és nem adják meg 
annak a lehetőségét, hogy az 
érintettek javaslatokat, korrek-
ciókat fogalmazzanak meg ve-
le kapcsolatban” – nyilatkozta 
Constantin-Alexandru Manda, 
a Constanţa megyei diákszerve-
zet elnöke, aki azt is elmondta, 
alaposan elemzik az új szabály-
zatot, és mindent megtesznek a 
tanulók jogainak és érdekeinek 
védelme érdekében.

Nem ördögtől való az egyenruha

A marosvásárhelyi Reformá-
tus Kollégium igazgatója, Be-
nedek Zsolt nagyrészt egyetért 
az új rendszabályzattal, s mint 
mondja, ezek jó részét gyakor-
latba is ültették már régen. „A 
mobiltelefon-használat eddig is 
tilos volt az iskolánkban, most 
mondjuk annyi változik ak-
kor, hogy egy elkülönített he-
lyen lesz az összes telefon, és 
csak akkor kapják meg  a diá-
kok, hogyha azt oktatási tevé-
kenységre kell majd használni” 
– mondja az igazgató. Hozzáte-
szi: amikor ő volt iskolás, ak-
kor nem volt mobiltelefonos 
világ, de ha a szülők sürgősen 

el akarták érni a gyereket, meg 
tudták ezt tenni az iskolai tit-
kárság telefonján keresztül, 
úgyhogy az intézményvezető 
úgy véli, nem érv a mobilhasz-
nálat mellett, hogy a szülőnek 
el kell tudnia érni a gyereket. 
„Az a szülő is dolgozik, és tudja, 
ő sem használhatja minden pil-
lanatban a telefonját, a gyerek-
nek is tudnia kell, hogy vannak 
helyzetek, amikor nem lehet” – 
magyarázza Benedek Zsolt, aki 
szerint az is teljesen logikus 
döntés a szaktárca részéről, 
hogy a diákok ne teljesítsenek 
kapusszolgálatot, ugyanis ez 
nem az ő dolguk, hivatásos ka-
pus kell őrizze az iskolát, és 
igazoltassa a belépőket.

A Református Kollégium igaz-
gatója ugyanakkor sajnálja az 
egyenruha viselés hiányát az 
iskolákból, úgy gondolja, hogy 
ez a ruházatban eltörölné a tár-
sadalmi különbségeket, és egy-
fajta iskolai megkülönböztető is 
lehetne, az úton tudni lehetne, 
hogy ez például egy refis diák. 
Az intézményvezető úgy véli, 
hogy sokan a kommunista vi-
lágra asszociálnak az egyen-
ruhától, pedig számos nyugati, 
liberális országban bizonyítot-
ták, hogy az egyenruha nem ör-
dögtől való.

Az intézményvezető elismeri, 
teljesen logikus, hogy nem lehet 
a rendetlenkedő diákot kitenni 
az óráról, hiszen nem csatan-
golhat az utcán iskola helyett, 
s az is logikus, hogy nem a ren-
detlenkedésre adják a tanárok 
a rossz jegyet, Benedek Zsolt 
szerint azonban sajnos egyre 
kevesebb eszközük van a taná-
roknak fegyelmet tartani.

Szelfizés a szünetekben

A 7-es számú általános isko-
lában sem lesz nagy újdonság a 
mobiltelefon-használat szabá-

lyozása, Körtesi Sándor igazga-
tó szerint 23 osztályból 17-ben 
most is az működik, hogy a nap 
elején beteszik a mobileszkö-
zöket a katedrába, és csak az 
oktatási nap végén kapják visz-
sza, vagy akkor, hogy ha okta-
tási tevékenységre használják. 
Az oktatási tárca rendelkezése 
nyomán most a többi osztályok-
ban is bevezethetik.

„Örülök, hogy végül ez a sza-
bályzat született, ami nálunk is 
nagyrészt gyakorlat, mert szó 
volt arról is, hogy teljesen ki-
tiltják az iskolákból a telefono-
kat, de én például nem vagyok 
annak híve. Azt gondolom, a mi 
világunk a technika világa, és 
az okos telefonokat lehet hasz-
nálni oktatási tevékenységre 
is, én például szoktam alkal-
mazni időnként a földrajz órá-
imon. Így ráadásul elkerülhető 
az a veszély is, hogy a szülő azt 
mondja, nem tudja elérni a gye-
rekét sürgősségi esetekben” 
– mondja az igazgató. Hozzá-
teszi, reméli azonban ez a ren-
delkezés nem csak a tanórák 
idejére vonatkozik, s nem pró-
bálják egyes leleményes szülők 
és diákok kicselezni a szabályt 
és szünet idejére visszakérni 
a telefonokat. Körtesi szerint 
ugyanis a legnagyobb probléma 
pont a szüneteken van, szinte 
nem is látni egyebet, csak ül-
dögélő gyerekeket, akik vagy 
nyomkodják a telefont vagy ép-
pen „szelfiznek”.

Az intézményvezető elmond-
ta, bár náluk évekkel ezelőtt 
volt gyerekszolgálat a kapu-
ban, de csakis a kapus mellett, 
mostanra azonban megszün-
tették ezt. Körtesi érti is, hogy 
miért nem szabad egy diák 
őrizze az iskolát, igazoltassa 
az idegeneket, de azt gondolja, 
meg kellene oldani minden is-
kola őrzését teljes napra. Ná-
luk például csak reggel 6-tól 14 

óráig dolgozik kapus, az okta-
tás eltarthat 16 óráig is, azidő 
alatt pedig egyszerűen felügye-
let nélkül van az iskola. Ők 
pedig hiába kértek még egy ka-
pus állást, nem hagyták jóvá az 
 iskolának.

Nehéz a fegyelmezés

A diákok fegyelmezésével 
kapcsolatban Körtesi Sándor 
elmondta, ez a legnehezebb, 
legbonyolultabb kérdés, és úgy 
érzi, az oktatási szaktárca el-
veszi a maradék fegyelmezési 
eszközeiket is, ahelyett, hogy 
a kezükbe adna valamit. „Az-
zal egyetértek, hogy nem sza-
bad kitenni a diákot az utcára, 
de mit csináljon a tanár akkor, 
ha például a gyerek feláll, ke-
resztülmegy a termen és felpo-
fozza a társát, majd ordítozik? 
Tartsa meg így az órát? Szok-
ták alkalmazni, hogy kihívják 
a rendetlenkedőt felelni. De mi 
van, ha mindent tud a diák? Ír-
junk be tízest neki? Persze ez 
ritka eset, de megtörténhet. A 
leggyakrabban az van azon-
ban, hogy a rendetlenkedőt 
nem is érdekli, hogy hányast 
kap, és az sem, ha lehúzzák a 
magaviseleti jegyét” – magya-
rázza a felvetődő kérdéseket 
az igazgató. Hozzátette: ő ab-
ban látná a megoldást, hogy lét-
rehozni egy tanulmányi termet, 
ahol tanári felügyelet mellett 
tölthetnék el a „büntetésben lé-
vő” időt a diákok, ehhez nem is 
kéne más, csak egy terem, mert 
lyukas órán lévő tanár, mindig 
akad. Az igazgató elismeri, az 
a szerencsés, ha a tanárt tisz-
telik a diákok, és nem szemte-
lenkednek vele, de sajnos nem 
mindegyik pedagógus tudja ezt 
elérni a tanulóknál.

KŐRÖSSY ANDREA, 
SZÁSZ CS. EMESE

A mobiltelefon-használatot, de a fegyelmezést is szabályozzák

Villámgyors iskolai változtatások

Az osztályteremben kialakított speciális helyen kell tárolni ezentúl a mobiltelefonokat
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Hétfőtől ismét el-

kezdődik a tanítás, 

az új év számos új 

rendelkezést hozott 

az iskolai rendsza-

bályzatokban: az órák 

alatti mobiltelefon-

használatot, a gyere-

kek kapusszolgálatát, 

az egyenruha-viselést 

és még a gyerekek 

büntetését is szabá-

lyozta. Az általunk 

megkérdezett maros-

vásárhelyi iskolákban 

nagyrészt egyetérte-

nek az új szabályzattal, 

amely azonban továb-

bi kérdéseket vet fel.




