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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 
írja elő, hogy a jegyeket és pont-
számokat nem lehet büntetési 
eszközként használni, ezek ki-
zárólag 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 rendszabály-
zat módosítása ellen már több 
diákszervezet is felszólalt: az 
egyesületek elsősorban nem az 
új dokumentum tartalmát, ha-
nem azt kifogásolják, hogy a 
szaktárca egyik napról a má-
sikra hozta meg az intézkedést 
anélkül, hogy erről bármifé-
le közvitát szervezett volna az 

érintett felekkel. Néhány diák-
szervezet, köztük a Romániai 
Magyar Középiskolások Szö-
vetsége (Makosz) közös nyi-
latkozatot adott ki, amelyben 
a minisztérium által lebonyolí-
tott procedúra átláthatatlansá-
gát bírálják.

Elemzik az új szabályzatot

Az Adevărul napilap portál-
ja által idézett közleményben 
úgy fogalmaznak: ez az egész 
romániai oktatási rendszer-
re rossz fényt vet. A szerveze-
tek azt is kifogásolják, hogy a 
minisztérium nem vetette ösz-
sze az új rendszabályzatot a 
diákok jogállását szabályozó 
dokumentummal, holott ab-
ban szerepel már például az, 
hogy a mobiltelefonokat szigo-
rúan tilos a tanórák alatt másra 
használni, mint oktatási célok-
ra. „Elfogadhatatlan, hogy egy 
ilyen, több millió diákot, pe-
dagógust és szülőt érintő do-
kumentumot előzetesen nem 
hoznak nyilvánosságra, és nem 
adják meg annak lehetőségét, 
hogy az érintettek javaslatokat, 
korrekciókat fogalmazzanak 
meg vele kapcsolatban” – nyi-
latkozta Constantin-Alexandru 
Manda, a Konstanca megyei di-
ákszervezet elnöke, aki azt is 
elmondta, alaposan elemzik 
az új szabályzatot, és mindent 
megtesznek a tanulók jogainak 
védelme érdekében.

Egyetért a főtanfelügyelő

A Hargita Megyei Tanfelügye-
lőség szerdán már értesítette a 
megyei tanintézeteket az isko-
lai rendszabályzat módosítá-

sairól – számolt be lapunknak 
Görbe Péter főtanfelügyelő. Ki-
fejtette, a tanulók kapusszol-
gálatának eltörlése nehézséget 
okozhat egyes tanintézeteknek, 
hiszen nincs mindenhol elegen-
dő számú személyzet ahhoz, 
hogy állandó felügyeletet bizto-
sítsanak az iskolaépületekben. 
A telefonok használatának kor-
látozásával kapcsolatban úgy 
vélekedett, ez egy hasznos in-
tézkedés. Megjegyezte, több 
megyei iskola belső szabályza-
ta már eddig is rendelkezett er-
ről. „Nem arra való a telefon, 
hogy a diák tanítási idő alatt 

telefonozzon. Szünetben lehet 
használni, a szülők is akkor 
hívhatják gyerekeiket” – fogal-
mazott, hozzátéve, hogy nyilván 
,vannak esetek, amikor az okos 
készülékek segíthetik a tanórai 
tevékenységet.

Be sem vihetik az iskolába

A mobiltelefon használatá-
ra vonatkozó tiltás az egyik új-
donsága az előírásnak, de mint 
azt Gábos Anna, a székelyud-
varhelyi Orbán Balázs Általá-
nos Iskola igazgatója elmondta, 
ők elébe mentek az intézke-
désnek, és már az őszi tanév-
kezdéskor teljesen kitiltották a 
mobiltelefonokat a tanintézet-
ből. Még a szaktárca által előír-
taknál is szigorúbban jártak el, 
ugyanis az udvarhelyi diákok 

be sem vihetik a telefont az is-
kolába, ezt csupán tizenhat in-
gázó tanuló teheti meg. Ők sem 
tarthatják maguknál, belépés-
kor le kell adniuk, és csak az 
oktatás végén kapják vissza. Ha 
valamelyik diáknak fel kell hív-
nia szüleit, ezt valamelyik tanár 
telefonjáról megteheti – ismer-
tette a telefonhasználatra vo-
natkozó belső rendszabályzatot 
a tanintézet vezetője. Sok prob-
léma volt tavaly a mobilokkal, 
és a szülők részéről jött az ötlet, 
hogy teljesen tiltsák be a tele-
fonhasználatot az iskola terüle-
tén – fűzte hozzá Gábos Anna. 

A diákok által teljesített ka-
pusszolgálatról az igazgató-
nő azt mondta, ők a biztonság 
szempontjából ezt nagyon jó-
nak tartották, de alkalmazkod-
ni fognak az új előíráshoz, és a 
vakáció után megbeszélik a tan-
testülettel, hogy miként szer-
vezzék át a kapusszolgálatot. 
Az egyenruhára vonatkozó elő-
írással kapcsolatban Gábos An-
na megjegyezte, ők több mint 
egy éve vezették be az egyen-
ruhát, és ragaszkodnak a vise-
léséhez, ezért a továbbiakban 
is erre fogják kérni a diákokat.

Ragaszkodnak az egyenruhához

Nem ismeri részleteiben 
az új előírást, de az egyenru-
ha viselésére vonatkozó ré-
sze érzékenyen érinti, ugyanis 

a tanintézetben kötelező az 
egyenruha, és úgy gondolja, a 
szülők sem szeretnék, hogy ez 
megváltozzon – közölte érdek-
lődésünkre Laczkó György. A 
székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium igazgatója ugyan-
akkor elmondta, kapusszol-
gálatot korábban sem kellett 
teljesíteniük az iskola diákja-
inak, és jónak tartja a tiltást, 
amennyiben az oktatási tárca 
forrást biztosít felnőtt kapusok 
alkalmazására. Ami a mobilte-
lefon használatát illeti, a gim-
názium diákjainak ez korábban 
sem volt megengedett, tehát 
csupán formai újdonság lesz, ha 
órák előtt össze is kell szedniük 
tőlük a telefonokat – magyaráz-
ta az igazgató.

Gondot okoz a kapusszolgálat 
megszüntetése

A telefonhasználatot már 
korábban betiltották a szé-
kely keresztúri Zeyk Domo-
kos Iskolaközpontban is, belső 
rendszabályzatuk értelmében 
csak oktatási célokra használ-
hatták a diákok. Pávai Gyöngy-
vér igazgatónő szerint azonban 
a tanulók által végzett kapus-
szolgálat megszűnése miatt 
problémák lesznek, ugyanis na-
gyon szűkös a tanintézet sze-
mélyzete, nem tudják, hogyan 
pótolhatnák a biztonságot szol-
gáló tevékenységet. Ő ugyanak-
kor azt is nehezményezte, hogy 
az oktatási tárca vakációban 
döntött az intézkedésekről, és 
hogy nem kérték ki az érintett 
felek véleményét.

KŐRÖSSY ANDREA, 
MOLNÁR RAJMOND, SZÉCHELY ISTVÁN

Nem tarthatják maguknál többé az órákon mobiltelefonjaikat a diákok

Változások a rendszabályzatban

Hétfőtől ismét oktatás. Számos újdonságot hozott a szaktárca új szabályzata

A tanórák alatt nem 

tarthatják maguknál 

mobiltelefonjukat a 

diákok, akik ugyan-

akkor a továbbiakban 

nem vállalhatnak 

kapusszolgálatot a 

tanügyminisztérium 

új közoktatási rend-

szabályzata alapján. A 

mobileszközök tan-

órán való korlátozása 

már eddig is bevett 

gyakorlat volt több 

udvarhelyszéki iskolá-

ban, a kapusszolgálat 

eltörlése, valamint az 

egyenruha-viselésre 

vonatkozó enyhítés 

azonban fejtörést okoz 

néhány tanintézet 

vezetésének.

A dokumentum szerint a tanórák alatt 
a mobiltelefonokat „az osztályteremben 
kialakított speciális helyen” kell tárolni.
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