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 » KRÓNIKA

A bukaresti szenátus kedden megsza-
vazott egy olyan törvénymódosítást, 

amelynek értelmében valamennyi oktatási 
intézményben tilos a genderelmélet oktatá-
sa. Az indítvány a 2011-es oktatási törvényt 
módosítja, és megtiltja az iskolákban és 
minden egyes oktatási intézményben – be-
leértve az iskolán kívüli tevékenységeket 
is –, hogy a diákoknak a genderelméletet 
tanítsák, vagy szexuális nevelésben része-
süljenek. Sokan ezt úgy értelmezik, hogy 
a törvényhozó testület az egyetemeknek is 
megtiltotta a genderelmélet oktatását, és 
ezzel megsértette az egyetemi autonómi-
át. Ebben az esetben a felsőház ügydöntő 
jogkörrel rendelkezett, hiszen korábban a 
képviselőház is elfogadta a jogszabályt, így 
Klaus Iohannis elnöknek kell kihirdetnie 
ahhoz, hogy hatályba lépjen.

Az MTI által ismertetett indítványt a Tra-
ian Băsescu volt államelnök által védnökölt 
jobbközép Népi Mozgalom Párt (PMP) egyik 
honatyája, Vasile Cristian Lungu Kolozs me-
gyei képviselő terjesztette be, aki ortodox 

teológiát végzett Zilahon, és az Egyesült 
Államokban is tanult pszichológiát. A kez-
deményező kifejtette, hogy a genderelmélet 
azt népszerűsíti, hogy egy gyermek megvá-
laszthatja a saját nemét, amely akár eltérő 
lehet a biológiai nemétől. A jogszabályt a 
jobbközép párt mellett a szenátusban több-
séggel rendelkező ellenzéki Szociáldemok-
rata Párt (PSD) is támogatta, a kormányzó 
jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
pedig tartózkodott. Az elmúlt hónapokban 
számos vitát váltott ki, hogy egy másik tör-
vénymódosítással kötelezővé tették a sze-
xuális nevelést a romániai iskolákban. Az 
erről szóló jogszabályt márciusban szavaz-
ta meg a parlament, így április elején Klaus 
Iohannis kihirdette. Az ortodox egyház til-
takozásának hatására ezt követően június 
elején a képviselőház módosította a jogsza-
bályt, így az egészségügyi nevelés névre ke-
resztelt tantárgy bevezetése választhatóvá 
vált, és csak szülői beleegyezéssel vehetnek 
részt az órákon a diákok. A kezdeményezők 
szerint azért szükséges a tantárgy beveze-
tése, mert Romániában a legmagasabb a 
kiskorú édesanyák száma az Európai Unió-

ban. A szexuális nevelés és a genderelmélet 
iskolai bevezetését erőteljesen ellenezték 
a romániai egyházak, köztük az ortodox 
egyház, amely nagy befolyással bír a hazai 
társadalomban és a döntéshozók körében.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem tegnap közleményben foglalt állást 
a törvénymódosítás ellen, amelyről „meg-
döbbenéssel értesült”. „A BBTE Románia 
egyik legjelentősebb akadémiai közössége, 
mintegy 50 000 tagot számlál, egyesítve 
közös értékeinket, tiszteletben tartva kü-
lönbözőségünket, ahol ez megmutatkozik. 
Az ideológiai eltéréseken túlmenően a mi 
szempontunkból a legnagyobb probléma, a 
törvény homályos megfogalmazása lehetővé 
teszi – a már létező egyetemi programok/
képzések/kutatások/szakok megkérdőjele-
zése mellett –, hogy egy tudományos elmé-
letet törvény tiltson” – olvasható az egyetem 
vezetőségének állásfoglalásában. Eszerint a 
tudományos elméleteket tudományosan kell 
próbára tenni, „csakis így”. „Bízunk benne, 
hogy ami a törvény szövegének jelenlegi vál-
tozatát illeti, mulasztás történt, amelyet kor-
rigálnak” – szögezte le a BBTE vezetősége.

Megdöbbent a BBTE a genderoktatás tiltása miatt

NÉV HELYETT EGYÉNI AZONOSÍTÓSZÁM ALAPJÁN KAPNAK EREDMÉNYT A NYOLCADIKOSOK

Vizsgázik az adatvédelem

Új nézet. Hirtelen életbe léptették az Unió általános adatvédelmi rendeletét

Menet közben, a tegnapi matema-
tikavizsgán kapták meg azonosí-
tószámukat az országos képesség-
felmérőn részt vevő diákok, akik 
– adatvédelmi megfontolásokból 
– az egyéni kód segítségével tudják 
majd meg eredményeiket.

 » BÍRÓ BLANKA

A zonosítószám alapján teszik közzé 
idén a diákok országos cikluszáró 
vizsgákon elért eredményeit. Az 

oktatási minisztérium kedden este át-
iratban értesítette az új rendelkezésről 
a tanfelügyelőségeket, tegnap pedig a 
matematika-képességvizsgán részt vevő 
valamennyi nyolcadikos diák megkapta 
az egyéni kódját, ez alapján nézheti meg 
az eredményeit. A vizsgáztató központok 
bizottságai az EvNat applikációról nyom-
tatták ki a jelentést, amely tartalmazza az 
iskola nevét, ahová a vizsgázó diák járt, 
a diák nevét, személyi számát (CNP) és 
az egyéni azonosítót; a kilenc jegyű kód 
első két betűje a megyét jelöli. Így a vizs-
gaközpontokban kifüggesztett, valamint 
az Evaluare.edu.ro honlapon megjelenő 
listákon csak a vizsgázók kódja, iskolá-
juk neve, az egyes tantárgyakból kapott 
jegyük és az ezek alapján kiszámított át-

lag fog szerepelni. Az oktatási miniszté-
rium szintén tegnap kiadott közleményé-
ben arról tájékoztat, hogy az intézkedést 
az Európai Unió általános adatvédelmi 
rendeletének (GDPR), illetve a személyes 
adatok feldolgozását felügyelő országos 
hatóság igénylésének megfelelően hoz-
ták meg.

A lapunk által megszólaltatott szülők és 
diákok egy része aggódott, hogy a beirat-
kozásnál nem tudnak esélyeket latolgatni, 
és az alapján iskolát, osztályt választani. 
Az előző években ugyanis elterjedt volt, 

hogy a megyén belül „kiszűrték” az egyes 
városok vonzáskörzetét, külön a román 
és a magyar vizsgázókat, így nagyobb va-
lószínűséggel mérlegeltek, hogy mekkora 
eséllyel jut be a diák a kiszemelt osztályba 
a vizsgaeredménye alapján. A tájékoztatás 
nyomán azonban arra jutottak, erre még 
mindig lesz lehetőség, hiszen a kód mellett 
szerepelni fog az iskola neve. Török Zoltán 
Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes a 
Krónikának elmondta, ez az első alkalom, 
hogy név nélkül teszik közzé az országos 
vizsgák eredményeit, azonban az egyete-
meken már néhány éve alkalmazzák ezt 
a módszert. A diákok, szülők nem voltak 
erre felkészülve, lesz olyan is, akinek majd 
nehézséget okoz, hogy a kód alapján ki-
keresse az eredményeket. Török Zoltán 
rámutatott, a diákok általában az alapján 
döntenek a beiratkozásnál, hogy az előző 
években egy-egy osztályba mekkora volt 
az utolsó bejutási jegy. „Ha az elmúlt évek-
ben 8,50-es átlaggal jutott be egy osztályba 
az utolsó diák, oda nem fog jelentkezni, 
akinek 6,50-es a vizsgaátlaga” – részletez-
te a főtanfelügyelő-helyettes. Ugyanakkor 
emlékeztetett: Kolozs megyében annyi 
helyet hagytak jóvá kilencedik osztályba, 
hogy valamennyi diák anyanyelvén tanul-
hat tovább.
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 » RÖVIDEN

Bizonytalan, miként alakul ősztől
az iskolai élet 
Sem az egészségügyi minisztérium, sem 
az Országos Közegészségügyi Intézet 
(INSP) nem hagyott jóvá olyan ajánlá-
sokat vagy intézkedéseket, amelyeket a 
következő tanévtől kellene alkalmazniuk 
az oktatási intézményeknek – hangsú-
lyozta tegnapi közleményében a szak-
tárca a médiában ezzel kapcsolatban 
megjelent hírekre reagálva. A minisz-
térium képviselői leszögezik, létezett 
ugyan egy „régi munkadokumentum” 
ezzel kapcsolatban, az abba foglaltak 
azonban már nem időszerűek a jelenlegi 
járványhelyzetben. Hozzáteszik, az INSP 
a járvány alakulásának függvényében 
dolgoz majd ki intézkedéscsomagot a 
tanévkezdésre vonatkozóan. Az egész-
ségügyi tárca május végén juttatta el a 
megyei tanfelügyelőségeknek a követ-
kező tanévre vonatkozó elképzeléseket. 
A közegészségügyi intézet illetékesei 
által kidolgozott dokumentumban arra 
vonatkozó javaslatok szerepelnek, hogy 
miként „rendeznék be” az iskolákat, ha 
ősszel is járvány fenyegeti az országot. 
Eszerint az osztályteremben legtöbb 
10–15 diák tartózkodhatna, a tanulók 
legtöbb négy órát maradhatnának az 
iskolában, a tanórák pedig félórát tart-
hatnának. A tanügyminisztérium június 
elején azt közölte, sátrak vagy konténe-
rek segítségével tennék lehetővé a fi zikai 
távolságtartást ősztől az iskolákban. Egy 
másik forgatókönyv szerint a diákokat 
két csoportra osztanák, és váltásban 
járnának iskolába. Az otthon maradt di-
ákok online tanulnának – vázolta június 
elején a tanügyminiszter.

„Frissítenék” a 200 eurós
számítógép-vásárlási támogatást
Megnövekedett az igény az oktatási 
minisztérium által Euro 200 néven lebo-
nyolított, számítógép-vásárlást ösztönző 
programra. A gond viszont az, hogy egy 
család csak egyszer igényelheti a kétszáz 
eurós támogatást. A Kovászna megyei 
tanfelügyelőség beadványban jelezte az 
oktatási minisztériumnak: jövőre úgy kel-
lene módosítani a jogszabályt, hogy a ki-
sebb testvérek is élhessenek a lehetőség-
gel. Kiss Imre főtanfelügyelő ismertette, 
a program 2004-ben indult, a támogatás 
révén évekkel ezelőtt vásárolt számítógé-
pek mára elavultak. Ha a családban több 
gyerek van, a kisebbek már nem tudják 
használni a régi gépeket, tehát nekik jól 
jönne egy újabb támogatás. A tanfelügye-
lőség azt javasolja, hogy a programban 
határozzanak meg egy időszakot, amely 
lejártával a család újra folyamodhat tá-
mogatásért, hogy a kisebb testvérek is él-
hessenek a lehetőséggel. Több megyében 
felmerült ez a kérdés, így abban bíznak, 
hogy a minisztérium kidolgoz egy meg-
oldást. A járványhelyzet miatt bevezetett 
távoktatás ráirányította a fi gyelmet a szá-
mítógépek szükségességére. Ugyanakkor 
több család került nehéz helyzetbe, és 
már teljesítik a támogatás odaítéléséhez 
előírt feltételeket. A program értelmé-
ben ugyanis kétszáz eurós támogatást 
kaphatnak számítógép-vásárlásra azok 
a diákok és a 26 év alatti egyetemisták, 
akiknek családjában az egy főre eső brut-
tó jövedelem nem haladja meg a havi 250 
lejt. Kovászna megyében idén 188 diák 
igényelte a kétszáz eurós utalványt, több-
ségük általános iskolás és vidéki. „Egy tíz 
évvel ezelőtt vásárolt számítógépet már 
nem lehet használni. Ha a családban van 
egy másik, most iskoláskorú gyerek, neki 
is biztosítani kell a lehetőséget, hogy 
részt vehessen a programban” – szögezte 
le Kiss Imre.

Elfogadhatóak voltak a számtanvizsga tételei

Tegnap reggel az ország nyolcadikosai ismét iskolapadba ültek, hogy bebizonyítsák 
matematikaismereteiket a képességfelmérő vizsgán. A vizsga előtti szűrésen or-
szágszerte három diáknak volt 37,3 Celsius-foknál magasabb testhőmérséklete, egy 
Szilágy, egy Temes és egy Vaslui megyei tanulónak. Ők a soron kívüli felmérőn vizsgáz-
hatnak. Mátéfi  István matematika szakos tanár, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gim-
názium igazgatója úgy ítéli meg, hogy elfogadhatóak voltak a számtanvizsga tételei, 
80 százalékát viszonylag könnyen meg lehetett oldani. „Az első feladatsor könnyű 
volt, ott csak a végeredményt kellett leírnia a vizsgázónak. Tesztszerkesztés szempont-
jából kifogásolom, hogy a diagramban megjelent szöveg nincs lefordítva magyarra. 
A második tételsor az előírásoknak teljesen megfelelt, középszintű volt, nem tért el 
a gyakorlótesztektől. A harmadik, a síkmértan és térmértan része már próbára tette 
a diákokat, mert mélyebben kellett ismerni a tananyagot ahhoz, hogy ezt helyesen 
megoldják” – értékelt Mátéfi  István. (Hajnal Csilla)




