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A tanévet nem szabad befa-
gyasztani, a záróvizsgákat nem 
kell elhalasztani, és el kell tö-
rölni a jegyek törvény által meg-
határozott minimális számát, 
hogy ne a minősítések utáni 
hajsza határozza meg az okta-
tást – javasolják az Országos 
Diáktanács képviselői. Közben 
továbbra is tanárokat keresnek 
a magyar nyelvű tévéiskola 
beindításához.

 » HAJNAL CSILLA

N em javasolják a tanév befagyasz-
tását, a vizsgák halasztását az 
Országos Diáktanács képvise-

lői, akik javaslatokat tettek annak ér-
dekében, hogy minél hatékonyabban 
lehessen bepótolni az elmaradt tan-
órákat, ha lehetőség lesz rá. Szerin-
tük senkinek nem jelentene kedvező 
megoldást, ha befagyasztanák a tan-
évet, vagy elhalasztanák a vizsgákat, 
mivel így nem lehetne megszervezni a 
vizsgák második fordulóját, sok diák 

pedig lemaradna adott gimnáziumok 
felvételijéről, illetve bizonyos felsőok-
tatási intézmények által meghirdetett 
szakokról.

Esélyegyenlőséget, 
tanárképzést kérnek a diákok
A diákok képviselői szerint minisz-
teri rendelettel el kellene törölni azt 
a törvényt, amely előírja, hogy egyes 

tantárgyakból hány jegyet kell meg-
szereznie egy tanulónak. „Amikor a 
diákok visszatérnek az iskolába, arra 
kellene összpontosítaniuk, hogy a 
készségeiket fejlesszék, tartalmakat 
dolgozzanak ki az országos szinten 
szabályozott elvárásoknak megfe-
lelően, ne induljon el a jegyek utáni 
hajsza, amely eddig is hatástalannak 
bizonyult, és az oktatás minőségének 
romlásához vezetett” – írják a diákta-
nács közleményében.

Továbbá úgy vélik, az oktatási és 
kutatási minisztériumnak szigorúan 
ellenőriznie kellene az online tan-
folyamok hatékonyságát, fi gyelem-
be véve az esélyegyenlőség elvét. 
„Noha büszkék lehetünk arra, hogy 
a tanárok és a diákok erőfeszítéseket 
tesznek az online oktatás terén, de ez 
jelenleg stratégia és cselekvési terv 
nélkül valósul meg. E tekintetben a 
minisztérium köteles volna szigorú-
an fi gyelemmel kísérni e kurzusok 
végrehajtását, és számszerűsítenie 
kellene a hallgatók részvételi arányát 
– vélik a diákok. Amint lehetőség 
lesz a tanórák gyakorlati pótlására 
is, élvezzenek előnyt azok a tantár-
gyak, amelyekből záróvizsgázniuk is 

kell a diákoknak, illetve a szakuknak 
megfelelő tantárgyak. Arra kérik a 
minisztériumot, kezeljék rugalma-
sabban az iskolai kerettantervet. Fel-
hívják a fi gyelmet arra is, hogy az or-
szág kormányának be kell fektetnie 
az oktatás fejlesztésébe, tanárképzé-
si programokba, hogy a pedagógu-
sok szakszerűen tudjanak tartalmat 
szolgáltatni a digitális eszközök se-

gítségével, illetve biztosítsák a szük-
séges infrastruktúrát ahhoz, hogy 
minden gyermek hozzáférhessen a 
digitális tananyaghoz.

Magyar anyanyelvű 
matematikatanárokat keresnek
Amint arról beszámoltunk, közben 
hétfőn reggel beindult a román 
nyelvű tévéiskola a román köz-
szolgálati televízió (TVR) kettes 
csatornáján, a vizsgatantárgyakra 
összpontosítva a nyolcadikosok és 
tizenkettedikesek számára. A Ma-
gyar Szülők Szövetsége arra kérte 
az ország magyar pedagógusait, 
főként Bukarest, Marosvásárhely 
és Kolozsvár környékéről – a köz-
szolgálati televízió magyar stúdió-
inak helyszíneiről –, hogy vállalják 
be az online vagy élő órák megtar-
tását. Kedd délelőttig még nem je-
lentkezett magyar anyanyelvű ma-
tematikatanár a felkérésre, ezért 
továbbra is keresik azokat a szám-
tantanárokat, akik bevállalják azt, 
hogy élőben bejelentkezve tartsa-
nak matematikaórát a közszolgá-
lati televízió – lakhelyéhez közeli 
– valamelyik stúdiójában.

„Hétfőn azt kérte az oktatási 
minisztérium ezért felelős osztály 
igazgatója, hogy legyenek meg a 
pedagógusok, akik bevállalják az 
órák megtartását. Ez esetben a ne-
vekkel a kezében tárgyal majd a 
közszolgálati televízió vezetőségé-
vel, amely tulajdonképpen készen 
áll, de a kivitelezhetőség függ a 
tanárok lakóhelyétől. A bukaresti 
központi stúdió környezetében ke-
vés tanár van, a regionális stúdiók 
az új óvintézkedések miatt nehéz-
kesen tudják majd kivitelezni, de 
mindenki azon dolgozik, hogy mi-
ként lehetséges optimálisan megol-
dani” – tájékoztatta tegnap a Szé-
kelyhont Csíky Csengele, a Magyar 
Szülők Szövetségének képviselője. 
Hozzátette, csak élő adás mehet, 
mert másként feliratozni kellene a 
törvények szerint, erre pedig most 
nincs technikai személyzet. A ta-
nárok jelentkezhetnek a Magyar 
Szülők Szövetségének Facebook-ol-
dalán is.

A MINISZTÉRIUM ÉS A TVR NYITOTT A MAGYAR NYELVŰ TÉVÉISKOLA BEINDÍTÁSÁRA

Mentenék a tanévet a diákok

Erdélyi tudósítások 2020. március 18.
szerda

Mindannyiunk 
új iskolája

Olyan időket élünk, amikor jobbára mindenkinek 
inkább kérdései, semmint válaszai vannak a meg-
változott körülmények miatt és a hogyan továbbot 
illetően: a magánéletben, a módosuló hétközna-
pokban, szakmai, munkahelyi vonalon is soha nem 
tapasztalt átalakulásokat élünk meg. A járványügyi 
helyzet miatt egy hete kényszervakációjukat töltik 
az iskolások, azóta pedig éppen csak körvonala-
zódni látszik, miként költöznek és rendezkednek 
be a virtuális térbe a tanintézetek, a pedagógusok, 
a gyerekek, hogy mégiscsak pótolni lehessen vala-
miképpen a háromdimenziós iskolai életet.

Mivel előzmény és példa nélküli a mostani 
(kényszer)helyzet, arra válaszul nyilván eleddig 
ismeretlen megoldásokat kell találni, ami persze 
nem könnyű. Főként ha fi gyelembe vesszük, hogy 
a romániai oktatási rendszer még járványon kívü-
li, megszokott kerékvágásában sem dicsekedhe-
tett azzal, hogy zökkenőmentesen működött vol-
na, vagy képes lett volna rugalmasan, hatékonyan 
venni az akadályokat. Nos, a gyökeresen felfordult 
helyzetben azért egyelőre úgy tűnik, az iskolai élet 
szereplői igenis tesznek erőfeszítéseket: a tanárok 
igyekeznek mihamarabb kidolgozni, milyen mód-
szerekkel lehet virtuálisan átadni a tananyagot, a 
tanintézetek a krízisben kialakuló stresszhelyzet 
„távgyógyítására” is törekszenek, remélhetőleg 
lesz magyar nyelvű iskolatévé, hogy a kisérettségi 
és érettségi előtt állóknak is segítsen a felkészü-
lésben.

Mindez dicséretes, azonban ahhoz, hogy össze-
hangoltan és valóban eredményesen működhes-
sen a távoktatás, egységességre van szükség, és a 
minisztériumnak ellenőrzés alatt kellene tartania, 
hol hogyan működik, avagy nem működik az on-
line tanítás. Hiszen stratégiai elképzelés nélkül az 
erőfeszítések nem maradnak többek, mint szórvá-
nyos cselekvések, félmegoldások. Életünknek ezt a 
területét rengeteg újonnan felbukkanó kérdés veszi 
körül, így itt is bővelkedhetünk a dilemmákban. Va-
jon hogyan működik majd a diákok számonkérése, 
munkájuk értékelése, lesz-e erre belátható időn be-
lül egységesen kidolgozott módszer? Illetve a meg-
változott viszonyok között valóban megtalálják-e a 
módját a pedagógusok annak, hogy felkeltsék, sőt 
fenntartsák az amúgy is a virtuális világhoz szokott 
ifjú generáció érdeklődését, motivációját? Hiszen 
a digitális bennszülöttek sokkal gyakorlottabban, 
gyorsabban és ügyesebben mozognak a digitális 
terekben, mint tanáraik jó része, akiknek most kell 
hozzászokniuk ahhoz, miként kell és lehet lavírozni 
a kétdimenziós labirintusokban.

Aztán felmerül az a kérdés is, vajon hogyan le-
hetne elvárni, hogy Romániában egykettőre kiala-
kuljon és működőképes legyen az online oktatás, 
ha rengeteg diák nem rendelkezik az ehhez szük-
séges felszereltséggel, számítógéppel, táblagép-
pel vagy okostelefonnal. Vagy mi a helyzet az olyan 
családokban, ahol több iskoláskorú gyerek van, 
és csak egy számítógép? És egy másik szempont: 
gondoljuk el, olyan országról beszélünk, ahol sok 
helyen – beleértve iskolákat – még most is az udva-
ron szégyenkezik az illemhely… Az országos diákta-
nács arra kérte a kormányt, hogy fektessen be több 
pénzt a tanárok felkészítésébe, segítsen abban is, 
hogy minden diák számára lehessen megterem-
teni az online tanulás feltételeit. Reménykedjünk 
abban, hogy a döntéshozók segítségével, a peda-
gógusok és szülők igyekezetének köszönhetően 
bár részben eredményesen alkalmazkodhatnak az 
iskolai élet szereplői a hatalmas ívű változásokhoz.

És bízzunk abban is, hogy nemcsak az iskolá-
sok, de mi mindannyian képesek leszünk higgad-
tan, az összeesküvés-elméleteket és a pánikhan-
gulatot félretéve, az óvintézkedéseket betartva 
tanulni. Mert tanulás ideje van, talán élesen érez-
hetőbben, mint valaha. Meg kell tanulnunk, ho-
gyan lehet a lehető legproblémamentesebben 
élni és túlélni új, egyelőre szokatlan körülménye-
ink között. Ideiglenesen újra kell fogalmaznunk, át 
kell rendeznünk az iskolát éppúgy, mint gondola-
tainkat és életünket.
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Tanulják a helyzetet. Elvárják, hogy a minisztérium szigorúan fi gyelemmel kövesse a távoktatás végrehajtását

Cáfolja a tárcavezető az oktatási év befagyasztását

Tévesnek nevezi és cáfolja az oktatási miniszter azt az információt, misze-
rint a szükségállapot bejelentése nyomán befagyasztanák a 2019/2020-
as tanévet. Monica Anisie tegnapi közleményében leszögezi, hogy sem a 
tanévet, sem az egyetemi évet nem kell majd megismételni. Ugyanakkor 
arra intette a szülőket, pedagógusokat, tanulókat és egyetemistákat, 
hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak, ne vegyék fi gyelem-
be az online teret elárasztó álhíreket. A tárcavezető hozzátette, megérti 
az országos vizsgák előtt állók aggodalmait, ugyanakkor biztosította az 
érintetteket, hogy az oktatási minisztérium már dolgozik „egy sor világos 
és hatékony intézkedésen”. „Egyelőre legyünk felelősségteljesek, szoli-
dárisak, és folytassunk az otthon tanulást” – mondta Anisie.




