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Kevesebb papírmunka
Már bevezették a pedagógusok bürokratikus terheinek csökkentését

• A bürokráciát fel-
számoló első intézke-
dések azonnali alkal-
mazására szólította fel
a megyei tanfelügyelő-
ségeket hétfőn Monica
Anisie oktatási minisz-
ter. A következő tanév-
től még több egysze-
rűsítést terveznek.

H A J N A L  C S I L L A

A tárcavezető hétfőn a Face-
bookon jelentette be – egy 
saját fotó kíséretében, ame-

lyen az látható, hogy éppen össze-
tép egy papírcsomót –, hogy csök-
kentik a pedagógusok bürokratikus 
terheit. Az intézkedéseket már az-
nap életbe is léptették.

Nem kell mindenről 
jegyzőkönyv

A bürokrácia csökkentésére vonat-
kozó első intézkedések közé tartozik, 

hogy ezután a pedagógusok 
portfólióját nem kell minden 
esetben nyomtatott formában 
is benyújtani, hanem elekt-
ronikusan is megtehetik. Vá-

lasztható lesz a jegyzőkönyv-
készítés olyan tevékenységeknél, 
amelyek esetében nem szükséges a 
döntéshozatal módjának igazolása (a 
jegyzőkönyv helyettesíthető a jelen-
léti listával, például a szülői értekez-

leten). Továbbá a felsőbb szintű intéz-
mények vagy az oktatási rendszeren 
kívüli intézmények által kért jelenté-
sek és statisztikák ezután nem a pe-
dagógusok bevonásával készülnek. 
A szintfelmérő tesztek kötelezettsé-
ge megszűnik valamennyi oktatási 
szint vagy osztály esetében, illetve 
az osztályfőnöki portfóliónak csak 
az osztályfőnöki tisztséggel járó tevé-
kenységek tervét, az osztály iskolán 
kívüli tevékenységeinek ütemtervét, 
valamint a tanulók pszichopedagógi-
ai adatlapját kell tartalmaznia.

Nem csak oktatás-nevelésből 
áll a pedagógus munkája

Curticăpean Réka marosvásárhelyi 
óvónő a Székelyhon megkeresésére el-
mondta, a tavaly szeptembertől életbe 

lépett, óvónőket érintő új tanterv sze-
rint kétszer olyan sok papírmunkája 
lett, mint addig. Naponta 17–18 sor-
ban kell leírnia azt, hogy mit tervez a 
gyerekekkel, ráadásul olyan rutinfel-
adatokat is bele kell foglalnia, mint 
a gyerekek helyes kézmosása vagy 
vécéhasználata, amelyekre amúgy is 
fi gyel a pedagógus, és még ennél sok-
kal többre. Arról is be kell számolnia 
napi szinten, hogy milyen áthajláso-
kat, átmeneteket tervez a foglalkozá-
sok között. A pedagógus úgy véli, ezek 
abszurd és fölösleges bürokratikus 
munkák, amelyek azt az érzést keltik, 
hogy fontosabb, amit leír, mint amit 
nap mint nap megvalósít a gyerekkel. 
Úgy érzi, a kötelező portfólió leadását 
is megkönnyítették azáltal, hogy ezen-
túl elfogadják elektronikus formában 
is, nem kell kinyomtatott papírhegye-

ket leadni. „Nagyon örülök annak, 
hogy csökkentik a papírmunkával já-
ró terheket, főleg az lepett meg, hogy 
azonnal hatályba léptették az intézke-
dést, nem ezt szoktuk meg” – fogal-
mazott az óvónő.

A miniszter szerint folyamatban 
van továbbá az osztályfőnöki portfó-
lió eltörlése, a módszertani és tantervi 
bizottságok felszámolása, a jelenléti 
regiszter egyszerűsítése, a tanulók 
szociális helyzetéről szóló elemzések 
és a különféle támogatási programok-
ról szóló jelentések megszüntetése 
vagy egyszerűsítése, valamint az is-
kolai kirándulásokhoz szükséges do-
kumentáció egyszerűsítése is.
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A pedagógusok azt szeretnék, hogy 
az abszurd munkatervhegyek 
helyett több energia jusson a 
gyerekekre
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Dorin Florea elsőként egy Face-
book-bejegyzésben fejtette ki 

véleményét arról, hogy kinek és 
mikor kellene gyermeket vállalnia. 

A polgármester szerint fel-
tételekhez kellene kötni a 
gyermekvállalást. Florea 
a gyermeknevelési pótlék 
növelése kapcsán fogal-
mazta meg álláspont-

ját, mondván, hogy csak 
azoknak kellene gyermeket vállal-
niuk, akik megfelelő körülmények 
között laknak, van jövedelmük, és 
elérhetnek egy bizonyos életkort. 

Marosvásárhely polgármestere úgy 
véli, ha valaki nem felel meg az elő-
írásoknak, és gyermeke születik, 
attól az államnak el kellene ven-
nie a kiskorút mindaddig, amíg 
megfelelő körülményeket tud biz-
tosítani a felneveléséhez. Szerin-
te ugyanis sok olyan család van 
az országban, amely csak azért 
vállal gyermeket, hogy gyermek-
nevelési pótlékban és más se-
gélyekben részesüljön. Nem így 
kellene növelni Románia lakos-
ságának számát – jegyezte meg a 
városvezető. Hozzátette, Marosvá-
sárhelyen több próbálkozás volt, 
hogy a szegény sorban élő családo-
kat beillesszék a társadalomba, de 
egyik sem járt sikerrel. 

A roma lakosságra gondolt

Később, országos tévétársaságok 
megkeresésére Florea azt nyilatkoz-
ta, hogy kimondottan a roma lakos-
ságra gondolt, és okkal aggódik, 
mivel Marosvásárhelyen van a legna-
gyobb roma közösség, és tudomása 
van olyan 12–13 éves lányokról, akik 

a gyermekpénzért vállaltak gyer-
meket. A Székelyhon megkeresésére 
Asztalos Csaba, az Országos Diszkri-
minációellenes Tanács tagja elmond-
ta, hivatalból indítottak eljárást gyű-
löletbeszéd miatt Dorin Florea ellen. 
Marosvásárhely polgármesterét jövő 
hétre idézték be meghallgatásra, 
amelyen személyesen is megjelen-

het, illetve írásban is elküldheti ál-
láspontját. A testület tagjai a város-
vezető Facebook-bejegyzését és az 
azt követő két nyilatkozatát is ele-
mezni fogják. Amennyiben mondan-
dója gyűlöletbeszédnek minősül, 
Florea 2000–10 000 lej közötti pénz-
bírságra számíthat. A testület két hé-
ten belül dönt.

A marosvásárhelyi polgármester 
nyilatkozata vegyes fogadtatásban 
részesült a közösségi oldalakon. 
Van, aki elítéli és úgy véli, hogy a 
városvezető rasszista hangot ütött 
meg és gyűlöletet szít, de akadtak 
olyanok is, akik egyetértettek vele 
abban, hogy szabályozni kellene a 
gyermekvállalást azon közösségek-
ben, ahol csak a gyermekpénzért és 
a segélyekért vállalnak gyermeket.

Vizsgálódnak Dorin Florea polgármester ellen
• Gyűlöletbeszéd miatt eljárást indított az Országos
Diszkriminációellenes Tanács Dorin Florea marosvásár-
helyi polgármester ellen. A tanács a városvezető gyer-
mekvállalással kapcsolatos nyilatkozatait elemzi, és
meghallgatja az érintettet is.

Dorin Florea kijelentése megosztotta 
a közvéleményt

◂ KO R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E

Olvass fel 
Marosvásárhelyért
Január 15-én, a román, 22-én 
pedig a magyar kultúra napján 
11 és 19 óra között a marosvásár-
helyi Teleki Téka olvasótermé-
ben kerül sor a hagyományossá 
vált felolvasómaratonra. A 
nyolcadik alkalommal szer-
vezett, kétnyelvű rendezvény 
témája: Vásárhelyi történetek, 
a résztvevők mind a román, 
mind a magyar nyelvű felolva-
sáson marosvásárhelyi szerzők 
munkáiból és gyermekirodalmi 
műveiből, marosvásárhelyi hely-
színeken játszódó szépirodalmi 
művekből, illetve helytörténeti 
írásokból olvashatnak fel öt 
percen át Marosvásárhelyért. 
Előzetes időpont-egyeztetés az 
olvassfel@gmail.com e-mail-cí-
men, valamint a 0730-627439-
es telefonszámon. Főszervező: 
Studium-Prospero Alapítvány.

Hangversenyek
Rendkívüli szilveszterutói 
hangversennyel folytatódik a 
szórakoztató zenei fesztivál a 
marosvásárhelyi Kultúrpalota 
nagytermében csütörtökön és 
pénteken 19 órakor. Vezényel 
Shinya Ozaki, közreműködik 
Egyed Apollónia, szoprán. A 
csütörtöki koncertre a 13-as 
számú hangversenybérletek 
érvényesek.

Könyvbemutató
Fekete Vince Vargaváros című 
verseskötetét mutatják be 
január 16-án, csütörtökön 17 
órától Marosvásárhelyen a 
Bernády Házban. A Magvető 
Kiadónál megjelent kötetet 
bemutatja és a szerzővel 
beszélget Markó Béla költő. 
Az eseményen közreműködik 
Gáspárik Attila színművész.
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