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Hasznosa telefontiltás?
Tanulásra is lehetne használni az órákon a mobileszközöket
• Nem feltétlenül 
értenek egyet a tele-
fonok tanórákról való 
kitiltásával a lapunk-
nak nyilatkozott ta-
nügyben dolgozók, 
szerintük ugyanis a 
gyerekek zsebeiben 
lapuló okoseszközök 
a tanulást is előse-
gíthetik. Ráadásul a 
diákok egy része meg-
próbálja kijátszani a 
tiltó előírást.

MOLNÁR RAJMOND

„Annak vagyok a híve, hogy 
amit az ember egyszer kifejlesztett, 
és hasznos is lehet, azt jó irányban 
kellene használni” – fogalmazott 
a témával kapcsolatban a maros-
vásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti 
Gimnázium igazgatója, Mátéfi  Ist-
ván. Mint mondta, matematika-
tanár lévén, nem engedi, hogy a 
fi atalok számolásra használják a 
telefont, mivel az nem segítené elő 
a fejlődésüket, viszont hasznos in-
formációk megtekintésére igenis 
praktikus lehet az okos eszköz a 
tanórán. Ugyanakkor – folytatta – 
különösképpen a magyar nyelvű 
oktatásban tanuló iskolások számá-
ra hasznosíthatók az okoseszközök, 
hiszen nagyon sok tananyag – főleg 
a magyar nyelvű tankönyvek egy 
része – nem jut el a diákokhoz. Így 
akár telefonról is nézhetnék a tanár 
által elküldött leckéket órán. „Vala-
mint a szükséges platformról bár-
mikor letölthetnék a tananyaggal 
kapcsolatos fontos leckéket. Nem 
tartom teljesen jó megoldásnak azt, 
hogy a gyerekektől eltiltjuk a tele-
fonokat. Fontosabb lenne az, hogy 
nevelni tudjuk őket, ne adódjanak 
kellemetlenségek ebből fakadóan. 
Valahol az arany középutat kelle-
ne megtalálni” – fogalmazott az 
intézményvezető.

Megoldatlan probléma

A székelyudvarhelyi Bányai János 
Szakközépiskolában a telefontil-
tó minisztériumi utasítás előtt is 
gondot jelentett a tanórán való 
telefonhasználat, viszont a janu-
árban bevezetett intézkedés sem 
oldotta meg teljesen a problémát 
– közölte lapunkkal Szakács-Pál 
István intézményvezető. „Elmé-
letileg minden tanuló, amikor be-
megy a tanórára, leteszi a telefont 
az erre kialakított speciális hely-
re, a gyakorlatban viszont akad-
nak kivételek. Egyes diákok, azt 
mondva a tanárnak, hogy otthon 

felejtették, nem adják le a készü-
léket, és órán is maguknál tartják. 
Ez azonban nem gyakori jelenség. 
Ugyanakkor a tanártól is függ, hi-
szen egyes kollégák megkövetelik 
a tanulóktól a telefonok lerakását, 
mások elnézőbbek” – magyarázta 
az igazgató. Ő is úgy véli, hogy az 
okoseszközöknek van pozitív hoza-
dékuk is az oktatásban. „Azokban 
az osztályokban, ahol probléma 
van a megfelelő tanítással, gond le-
het a nem oda való telefonhaszná-
lat. Ahol azonban a tanár érdekessé 
tudja tenni az órát, ott a fi atalok 
nyilván kevesebbet bámulják az 
okostelefonjukat” – húzta alá.

„Törvényszegő” diákok

„Fizikaórán sokszor meg kell enged-
nem a diákoknak, hogy használják 
a telefont, mert néha igenis hasz-
nos” – mondta érdeklődésünkre 
Lakatos Mihály, a gyergyószentmik-
lósi Salamon Ernő Elméleti Líceum 
igazgatója. Rámutatott, véleménye 
szerint is a tanár feladata, hogy le-
kösse a diákok fi gyelmét, így a gye-
rekeknek nem marad idejük telefo-
nozni. Azt is megtudtuk, hogy egyes 
fi atalok megpróbálják kijátszani az 
előírást, például két telefont visznek 
iskolába, és csak az egyiket adják 
le óra előtt, viszont ez ritka. „Bár-
milyen törvényt hozunk, lesznek 
szabályszegők” – jegyezte meg az 
intézményvezető, hozzátéve, hogy 
ha egy diák órán engedély nélkül 
használja a telefont, elkobozzák tőle 
a készüléket, majd később visszaad-
ják neki. Egy csíkszeredai szülő is 
jelezte lapunknak, hogy tudomása 
szerint sok diák két telefonnal jár 
iskolába, miközben egyiket leadja, a 
másikat magánál tartja órán.

Mint ismeretes, az oktatási mi-
nisztérium január 8-án a taninté-
zetek belső működésére vonatkozó 

új szabályzatot fogadott el, amely 
január 15-én lépett hatályba. A do-
kumentum többek között kimondja, 
hogy a tanórák alatt a mobiltelefo-
nokat „az osztályteremben kiala-

kított speciális helyen” kell tárolni 
úgy, hogy azok ne zavarják az is-
kolai tevékenységet, az eszközöket 
pedig csakis a pedagógus engedé-
lyével lehet használni.

Speciális helyen kell tárolják 
a telefonokat az iskolások év 
elejétől
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