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A BUKARESTI SZAKTÁRCA NEM SZÁMOL A BEFAGYASZTÁS LEHETŐSÉGÉVEL, SZAKÉRTŐK SZERINT TÚL SOK A VIZSGAKÖVETELMÉNY

Felmerült a tanévismétlés forgatókönyve is

Folytatódik a távoktatás, a pedagógusok és a diákok is igyekeznek végezni a munkát

 » Burus Siklódi Botond rámuta-
tott, véleménye szerint inkább azt 
a forgatókönyvet kell megvizsgálni, 
szem előtt tartani, hogy ha elhú-
zódik a tanítás szünetelése, akkor 
a kimeneti vizsgák – az érettségi 
és a nyolcadikosok képességvizs-
gája – esetében újra kell gondolni 
a tételek mennyiségét. Azoktól a 
tételektől kell tehermentesíteni a 
követelményeket, amelyeket ebben 
az időszakban tanítottak volna meg 
a pedagógusok a diákoknak.

Akár meg is ismételhetik a tanévet 
egy tegnap ismertetett kormány-
zati forgatókönyv szerint, amellyel 
azonban az oktatási miniszter nem 
ért egyet. Burus Siklódi Botond, az 
RMPSZ elnöke a Krónika megkeresé-
sére elmondta, a pedagógus-szö-
vetség azt reméli, hogy nem kell 
befagyasztani a tanévet, és hogy meg 
lehet tartani az érettségi és kisérett-
ségi vizsgákat, amelyeknek követel-
ményeit jelen körülmények között 
csökkenteni kellene.

 » KISS JUDIT, HAJNAL CSILLA

A kár meg is ismételhetik a tanévet a 
járványügyi intézkedések miatt – 
nyilatkozta tegnap Raluca Turcan. 

A bukaresti kormány miniszterelnök-he-
lyettes közölte, három forgatókönyv jöhet 
szóba a tanévvel kapcsolatban: az egyik, 
hogy a tanítás folytatódik, és a vizsgákat 
megtartják az eredetileg tervezett idő-
pontban. Turcan azonban úgy véli, ennek 
viszonylag csekély az esélye, mert a jelek 
szerint az oktatás felfüggesztését meg kell 
majd hosszabbítani az eredetileg bejelen-
tett határidőn túlra. A második elképzelés 
az, hogy az iskolai év tovább tart majd, és – 
ennek megfelelően – a vizsgákat is későbbi 
időpontban szervezik meg; a harmadik le-
hetőség ugyanakkor a tanév megismétlése. 
Turcan a francia közszolgálati rádió román 
nyelvű csatornájának kifejtette: a döntést 
„igen nehéz” meghozni, de mindenképpen 
fi gyelembe veszik majd az oktatási minisz-
térium elemzését is, amely azt vizsgálja, 
hogy mennyire hatékony a közszolgálati 
televízió közreműködésével elindított is-
kolatévé-program. „Az alapelv az, hogy 
semmilyen vizsgán nem lehet számonkérni 
olyan anyagot, amit nem adtak le” – idézte 
az Agerpres hírügynökség a miniszterel-
nök-helyettest.

A lehetséges forgatókönyvekre vi-
szont a tanügyminiszter úgy reagált: 
nem számol a tanév befagyasztásának 
lehetőségével, és kizárt, hogy egy évvel 
elhalasszák az érettségi és kisérettségi 
vizsgákat. Az Edupedu.ro oktatási por-
tálnak adott interjúban Monica Anisie 
tárcavezető azt mondta, ezen a héten 
közli a minisztérium, hogy milyen for-
gatókönyvet dolgoz ki az érettségi, ki-
sérettségi és államvizsga megtartására 
vonatkozóan, ha úgy alakul, hogy hosz-
szasan elhúzódik a járványügyi intéz-
kedések miatt kialakult helyzet. „Eze-
ket a forgatókönyveket megvitatjuk az 
oktatási életben résztvevőkkel: az is-
kolások, egyetemisták, szülők képvise-
lőivel, szakszervezetekkel, és közösen 
hozunk döntést. Arra is odafigyel a mi-
nisztérium, hogy az Európai Unió más 
országaiban miként kezelik a jelenlegi 
helyzetet az oktatási minisztériumok. A 
szaktárca arra fekteti a hangsúlyt, hogy 
tovább működjék a távoktatás, ugyan-
akkor arra kér mindenkit, hogy marad-
jon otthon, a diákok tanuljanak online, 
a szülők pedig ne vigyék sehová gyere-
keiket” – nyilatkozta a miniszter. 

 A tananyag pótlása megoldható

Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) el-
nöke a Krónika megkeresésére elmondta, a 

szövetség azt szeretné, ha a tanév sértetle-
nül megmaradna, hisz az évi tananyag több 
mint felét sikerült leadni, és úgy vélik, az 
értékelések is valamelyest megállják a he-
lyüket a második félévben is. „Ettől függet-
lenül semmiképp sem lenne jó, ha a tanév 
befagyasztásának irányába mozdulnának 
el a dolgok. Én nagyon remélem, hogy ez 
nem fog megtörténni. Nyilván nem lehet 
tudni, meddig marad érvényben a felfüg-
gesztés, de a tananyag bepótlása megold-
ható, és ezekkel a lehetőségekkel élni kell, 
és élni is fognak a kollégák, erről meg va-
gyok győződve” – mondta Burus Siklódi 
Botond. Hozzátette, azt tapasztalja, hogy 
a pedagógusok hatékonyan alkalmaz-
zák a távoktatást: látva azt a mozgósítást 
és lelkesedést, amivel az online oktatási 
formát használják, biztató lehet a pers-
pektíva. „Meg vagyok győződve, hogy a kol-
légák rengeteg munkát fektetnek a távok-
tatásba annak érdekében, hogy ne kelljen 
befagyasztani a tanévet” – mondta a szö-
vetség elnöke.

Csökkenteni kell 
a vizsgakövetelményeket
Burus Siklódi Botond rámutatott, vélemé-
nye szerint inkább azt a forgatókönyvet 
kell megvizsgálni, szem előtt tartani, hogy 
ha elhúzódik a tanítás szünetelése, akkor 
a kimeneti vizsgák – az érettségi vagy a 
nyolcadikosok képességvizsgája – eseté-
ben újra kell gondolni a tételek mennyi-
ségét. Azoktól a tételektől kell tehermen-
tesíteni a követelményeket, amelyeket 
ebben az időszakban tanítottak volna meg 
a pedagógusok a diákoknak. Ebben az idő-
szakban inkább az ismétlésekre kell oda-
fi gyelni, és nyilván akkor egy teljesíthető 
elvárása lehetne a pedagógusoknak, hogy 
csökkentsék az érettségin és kisérettségin 
a számonkérendő tananyag mennyiségét a 
jelenlegi helyzetre való tekintettel. Felve-
tettük, hogy az RMPSZ-nek van-e rálátása 
arra, hogy a magyar tannyelvű iskolák di-
ákjai milyen arányban tudnak bekapcso-
lódni a távoktatásba, tekintetbe véve, hogy 
vannak gyerekek, akik nem rendelkeznek 
internet-hozzáféréssel vagy megfelelő szá-
mítógéppel, felszereltséggel. Az RMPSZ 
elnöke úgy fogalmazott, ezt pontosan ne-

héz lenne felmérni, ugyanakkor nemcsak 
a kisebb falvakra jellemző, hogy akadnak 
diákok, akiknek nincsen lehetőségük be-
kapcsolódni az online oktatásba, hanem a 
nagyobb városokban is előfordulhat, hogy 
a családok nem engedhetik meg maguk-
nak a felszereltséget. „Világosan látszik, 
hogy a romániai diákok körülbelül 15–20 
százaléka nehezen vagy egyáltalán nem 
fér hozzá az online lehetőségekhez, az 
erdélyi megyékben viszont jobb a helyzet 
ennél. Az RMPSZ-nek konkrét számadatok 
nem állnak rendelkezésére erre vonatkozó-
an, de igyekeznek a magyar oktatásért fe-
lelős szakfelügyelőktől, az államtitkárság-
tól megszerezni. Ugyanakkor igyekszünk 
olyan helyekre eljuttatni bizonyos felké-
szítést segítő anyagokat, ahol nincsen in-
ternet vagy kábeltévé-szolgálat” – mondta 
a szövetség elnöke. Hozzátette, arra gon-
doltak, hogy mivel az iskolákban vannak 
számítógépek, azokat a tanintézetek akár 
kölcsön is adhatnák azoknak a vizsgára 
készülő gyerekeknek, akik rászorulnak, 

illetve ha nincs internet-hozzáférés, akkor 
adathordozón kellene ezeknek a diákok-
nak eljuttatni a tananyagot. Arra is felhív-
ta a fi gyelmet, hogy működik a szövetség 

SuliTV8 néven elindított mozgalma, a pe-
dagógusok három tévéstábbal együttmű-
ködve matematikából, román és magyar 
nyelvből felkészítő anyagokat állítanak 
össze a nyolcadikos diákok számára. Az 
RMPSZ Hargita és Kovászna megye tanfe-

lügyelőségével, a Hargita Megyei Tanács-
csal és az Apáczai Csere János Pedagógu-
sok Házával közösen dolgozik a felkészítő 
segédanyagokon.

Sok szülő otthonról dolgozik
Hátrányosan megkülönböztetőnek ne-
vezte a Tanügyi Szabad Szakszervezetek 
Szövetsége (FSLI) a minisztérium javasla-
tát, miszerint a pedagógusoknak online 
formában kellene leckéket leadniuk a diá-
koknak, ugyanis számos tanulónak nincs 
internet-hozzáférése vagy okoseszköze, de 
találunk hasonló helyzetben lévő tanárokat 
is országszerte. A szakszervezet Maros me-
gyei elnöke, Molnár Zoltán rámutatott, nem 
voltak a tanárok felkészítve az elektronikus 
platformok használatára.

A FSLI, amely a tanügyi alkalmazottak 56 
százalékának jogaiért áll ki, közleményé-
ben kifejti, az oktatási minisztérium már-
cius 18-án közzétett felhívása, amelyben a 
tanintézményekre bízza az online oktatás-
sal kapcsolatos döntést, nem veszi fi gye-
lembe az oktatási rendszer valóságát. „A 
felhívás nem veszi fi gyelembe, hogy nem 
minden diáknak van lehetősége hozzáfér-
ni okoseszközökhöz és internethez, hogy 
teljesíteni tudja a feladatokat – nemcsak a 
vidéki iskolákban tanulóknak, de néhány 
bukaresti iskola diákjainak sincs erre le-
hetősége –, és sajnos a tanárok egy része 
is hasonló helyzetben van. A járvánnyal 
járó szorongások mellett további nyugta-
lanságot váltott ki sok pedagógusból, hogy 
a fi zetésük függhet attól, hogy átadják-e 
online a leckéket, vagy sem. Ráadásul azt 
sem kell elfelejteni, hogy sok szülő otthon-
ról kénytelen végezni a munkáját ebben az 
időszakban, ezért sok gyerek akkor nem 
fér hozzá a számítógéphez vagy más okos-
eszközhöz” – írják a tanügyi szakszervezet 
képviselői. Úgy vélik, a járványhelyzet ala-
kulásának függvényében, főként a tavaszi 
vakáció lejárta után, a minisztérium képes 
lesz majd egy megvalósítható megoldást 
találni a tanév lezárására és a záróvizsgák 
lebonyolítására.

Nehéz helyzetben vannak a tanárok
Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szak-
szervezetek Szövetségének Maros megyei 
elnöke úgy véli, nagyon nehéz helyzetben 
vannak a tanárok, mert eddig Romániá-
ban nem volt szokás olyan elektronikus 
platformok használata, amelyekről most 
elvárja a minisztérium, hogy használják. 
„Nem azt mondjuk, hogy nem kell online 
oktatni, csak azért tartjuk ezt diszkrimina-
tívnak, mert nem juthat el mindenkihez, 
és nincsenek erre felkészülve, felkészítve 
a tanárok sem. Esetleg egyénileg akadtak 
olyanok, akik ezt tanulták régebben is, de 
nem volt divat Romániában ilyesmivel fog-
lalkozni. Azzal megy el sok idő, hogy elekt-
ronikus platformokat tanulmányozunk, 
próbálunk használni, mikor az anyagot így 
is, úgy is be kell majd pótolni” – mondta 
el a FSLI Maros megyei elnöke. Véleménye 
szerint nehéz felmérni, hogy hány gyerek 
és tanár nem fér hozzá az online oktatás 
lehetőségeihez, de főleg vidéken nagyon 
sok olyan iskola van, ahol a tanulók leg-
alább fele nehéz anyagi körülmények kö-
zött él. Molnár Zoltán úgy látja, sikeresen 
próbálkoznak azok a pedagógusok, akik-
nek lehetőségük van az online oktatásra. 
Hozzátette, követni lehet ugyan, hogy a 
diák mennyi időt tölt el egy-egy oktatással 
kapcsolatos elektronikus platform előtt, 
de kötelezni nem lehet rá őket.
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