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H I R D E T É S

CSÖKKENTENÉK AZ OKTATÁS FOLYAMATÁT TÚLBONYOLÍTÓ ADMINISZTRATÍV PEDAGÓGUSI FELADATOKAT

Rengeteg a fölösleges papírmunka a tanügyben
Túlbonyolítja az oktatás 
folyamatát az a többtucatnyi 
dokumentum, jegyzőkönyv, 
igazolás, regiszter, amelyek 
elkészítését fölöslegesnek 
tartják a pedagógusok, mivel 
nem értékeli ki senki ezeket. 
A papírmunka csökkentésé-
vel megbízott minisztériumi 
bizottság javaslatait közvitá-
ra bocsátják, a második félév 
kezdetéig lehet észrevétele-
ket fűzni hozzájuk.

 » BÍRÓ BLANKA

A romániai közoktatásban 
összesen 42 bizottságot, 
dokumentumot, igazo-

lást, regisztert találnak felesle-
gesnek és javasolnak megszünte-
tésre a pedagógusok és a szülők. 
Monica Cristina Anisie oktatási 
miniszter november közepén írta 
alá a rendeletet, amivel létrehoz-
ta azt a bizottságot, amelynek fel-
adata, hogy megkönnyítse a pe-
dagógusok munkáját, csökkentse 
a mindennapjaikat megnehezítő 
papírmunkát. A bizottságban az 
oktatás minden ágazata képvi-
selteti magát, 32 tagja van, köz-

tük a Human Catalyst Egyesület, 
amely online felmérést végzett a 
pedagógusok és a szülők köré-
ben arról, hogy milyen papírokat 
tartanak feleslegesnek. A 303 
pedagógus és 12 szülő javaslatai 
alapján összeállított lista 42 té-
telt tartalmaz, a megkérdezettek 
szerint ezek teljesen feleslege-

sek és túlbonyolítják az oktatás 
folyamatát. Az edupedu.ro okta-
tási portál beszámolója szerint a 
listán szerepelnek a különböző 
jegyzőkönyvek, például a szülői 
tanácsadásról készítettek, a há-
rom példányban kért óratervek, 
a szolgálatos tanárok regisztere, 
különböző bizottságok, félévi és 

éves jelentések, az osztályfőnöki 
mappa, a tanév elején kért há-
ziorvosi igazolás, a tornaórára 
kért orvosi igazolás, a metodikai 
bizottságok jegyzőkönyvei, je-
lentései, az érettségi felkészítők 
grafi konjai, az „iskola másként” 
hét jegyzőkönyvei, a félévi dolgo-
zatok ütemtervei, a szülőértekez-
letek meghívói. A listán felsorolt 
tételek feleslegességét általában 
azzal indokolják, hogy ezeket 
soha nem értékeli ki senki, a tor-
naórára kért orvosi igazolás kiál-
lításakor nincs idő a gyerek ala-
pos megvizsgálására, tehát csak 
a papír a lényeg, nem a tartalom. 
A papírmunka csökkentésével 
megbízott bizottság javaslatait 
közvitára bocsátják, és a máso-
dik félév kezdetéig lehet észre-
vételeket hozzáfűzni. Az oktatási 
miniszter különben Facebook-ol-
dalán is tájékoztatott a bizottság 
megalakulásáról, az elektroni-
kus levélcímét is közzétette: a 
pedagógusok a monica.anisie@
edu.gov.ro címre írhatják meg 
mindazt, amiről úgy érzik, feles-
legesen nehezíti a munkájukat. 
Monica Cristina Anisie azt ígéri, 
hogyha az oktatásban dolgozók 
is kiveszik a részüket a folya-
matból, akkor a következő tanév 
ilyen tekintetben már teljesen 

átalakul. „Rengeteg felesleges 
papírmunka terheli a pedagógu-
sokat, a különböző értekezletek-
ről a jelentéseket csak azért írják, 
hogy legyen meg, de nem olvassa 
el soha senki, nagyon sok kimu-
tatást, statisztikát kérnek, pél-
dául, hogy hány fi ú-lány van az 
osztályban, hányan vidékiek, és 
hányan városiak” – szögezte le 
lapunknak Szőcs-Torma Katalin. 
A sepsiszentgyörgyi angol szakos 
tanár rámutatott, a tanév elején, 
majd a félév és a tanév végén 
„borítja el a tanárokat” a papír-
munka. Tanév közben az első fo-
kozattal rendelkező tanároknak 
már nem kell mindent „lepapí-
rozniuk”, ők maguknak készíte-
nek óratervet, vázlatot, de pél-
dául az óvodapedagógusoknak 
a nap minden percében elvégzett 
tevékenységükről be kell számol-
niuk, ami túlzottan és feleslege-
sen leterheli őket. Szőcs-Torma 
Katalin szerint az iskolán kívüli 
tevékenységekhez kapcsolódó 
bürokráciát kellene teljesen meg-
szüntetni. Hiszen például egy 
kirándulás megszervezéséhez 
tucatnyi dokumentum és jóvá-
hagyás szükséges, ezzel azoknak 
a pedagógusoknak is elveszik a 
kedvét, akik különben szívesen 
vállalnának többletmunkát.
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Grafi konok, kimutatások elkészítése nehezíti a tanárok munkáját

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Hallgatólagosan elfogadta a 
szenátus a kannabisz gyógyá-

szati célú felhasználásának enge-
délyeztetéséről szóló törvényterve-
zetet. A jogszabályt azt követően 
fogadták el hallgatólagosan ked-
den, hogy lejárt a megvitatására 
és szavazás alá bocsátására meg-
szabott határidő. A törvénytervezet 
ezt követően a képviselőház aszta-
lára kerül, amely dönt az ügyben. 
A törvény szabályozza a kanna-

bisz növények termesztését, illetve 
a belőlük készített, gyógyászati 
célokra felhasználandó termékek 
előállítását, raktározását, forgal-
mazását, szállítását, eladását, 
vásárlását és fogyasztását célzó 
jogi kereteket. A 87, többségük-
ben szociáldemokrata parlamenti 
képviselő által benyújtott jogsza-
bály-kezdeményezés értelmében 
létrehozzák az orvosi kannabisz 
használatát ellenőrző országos 
igazgatóságot, amely az egészség-
ügyi minisztérium ellenőrzése alatt 

fog működni. Az igazgatóság fogja 
kibocsátani az engedélyeket a nö-
vény termesztésére, a belőle ké-
szült termékek gyógyszertárakban 
történő eladására, valamint azt is 
megszabja, hogy milyen esetekben 
lehet felírni eme termékeket orvosi 
receptre. A szaktárca korábban azt 
közölte, hogy hozzáférést akar biz-
tosítani a páciensek javát szolgáló 
innovatív kezelési formákhoz, és 
ehhez olyan megoldásokat keres-
nek, amelyek tiszteletben tartják a 
nemzetközi szerződéseket.

 » B. K. B.

Ö t új korszerű orvosi készülék-
kel bővült a sepsiszentgyör-

gyi sürgősségi kórház szemészeti 
osztálya. A közel 700 ezer lej ér-
tékű beruházásból innovatív esz-
közöket vásároltak: műtőlámpát, 
szürkehályog- és retinaműtétekre 
alkalmas fakoemulzifi kációs ké-
szüléket, műtőágyat és széket, 
LED-technológiás operációs mik-
roszkópot, valamint a dioptriák ér-
tékeit meghatározó kerato-refrak-
to métert. András-Nagy Róbert 
kór házigazgató tegnap rámuta-
tott, több mint tízéves adósságot 
törlesztettek a szemészeti osztály 
korszerűsítésével, de először a ko-
rábban megkezdett fejlesztéseket 
kellett befejezni. Az év elején sike-
rült az országos költségvetésből, 

az egészségügyi minisztériumtól 
12 millió lejt lehívni, amelyből esz-
közöket vásároltak, ennek része a 
szemészeti osztály korszerűsítésé-
re fordított 676 351 lej is – mondta 
Tamás Sándor, a Kovászna Megyei 
Tanács elnöke. Hozzátette, decem-
ber végéig a fennmaradt összeget is 
felhasználják. Az új gépeket Albert 

András szemész szakorvos mutatta 
be. Az osztályon főként sebészi be-
avatkozásokat végeznek: idén 1629 
beteget utaltak be, és 1480 beteget 
műtöttek. A műtétek közül 1225 
szürkehályog-eltávolítás volt, ezért 
is tekintették elengedhetetlennek a 
régi, több évtizedes technológiával 
működő gépek cseréjét.

Közeleg a marihuána orvosi használata

Felújították a szentgyörgyi szemészetet

Fontos a prosztatarákszűrés

A megelőző szűrővizsgálat fontosságára próbálta ráirányítani a 
fi gyelmet a sepsiszentgyörgyi kórház, amikor meghirdették, hogy 
kampányszerűen prosztatavizsgálatot végeznek. A múlt héten 115 férfi  
jelentkezett a szűrésre, ami jó eredmény, hiszen amint Mihnea Mu-
reșan urológus szakorvos az intézmény tegnapi sajtótájékoztatóján 
elmondta, több mint tízéves praxisa alatt mindössze tíz tünetmentes 
férfi  járt rendszeresen megelőző szűrővizsgálatra. A szűrés lényege, 
hogy azok jelentkezzenek, akik teljesen tünetmentesek. Az idejében 
felismert prosztatarák gyógyítható vagy visszafejleszthető.




