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Teljes a bizonytalanság
Az oktatási szakszervezetek, a szülők és diákok a problémák megoldását kérik

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A két hét múlva kezdődő 
2020/2021-es tanévben alkal-
mazandó három lehetséges ok-

tatási forma mindegyikének vannak 
hátulütői és akadályai is, és a pedagó-
gusok véleménye is megoszlik azzal 
kapcsolatban, hogy a három módszer 
közül melyiket kellene alkalmazni, 
emiatt pedig egyelőre a Tanügyi Sza-
bad Szakszervezetek Szövetsége (FS-
LI) sem tud határozott állást foglalni 
az ügyben. „A pedagógusok között 
nagyon sokan vannak, akik ellene 
vannak a nyitott tanévkezdésnek, a 

másik részük mellette van, a 
harmadik részük pedig azt 
mondja, hogy jobb, ha vegye-
sen csináljuk. És mindenki-
nek valahol igazat kell adjak” 
– fogalmazott a pedagógusok 
körében végzett megkérde-

zések alapján Kocs Ilona, a 
Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szö-
vetségének Hargita megyei területi 
vezetője. Egy kisebb faluban, ahol az 
emberek tudják, hogy a településen 
nincs koronavírusos beteg, ott nincs 
akadálya a nyílt tanévkezdésnek, de 
egy városban, például Székelyud-
varhelyen, ahová még más települé-
sekről is ingáznak diákok, nem lehet 
megbizonyosodni arról, hogy nem 
áll fenn a fertőzésveszély egy-egy ta-
nintézetben – fűzte hozzá Kocs Ilona. 
A problémákat sorolva arra is kitért 
ugyanakkor, hogy amennyiben egy 
gyerek megbetegszik és megfertőz 
másokat, azt a gyereket, de még a 
szüleit is megbélyegzik. Márpedig 

lesznek légúti megbetegedés tüneteit 
mutató diákok, hiszen közeleg a nát-
haszezon, és gondot jelent az is, hogy 
a gyerekek már régóta kívánkoznak 
vissza a közösségbe, sok szülőnek 
pedig elege van az online oktatásból, 
ráadásul nem is tudja megállapítani, 
hogy milyen egészségügyi panaszok 
esetén kellene otthon maradjon a gye-
reke – jegyezte meg nyílt tanévkezdés 
okozta gondokkal kapcsolatban Kocs 
Ilona. További problémát jelent sze-
rinte az is, hogy a kisgyerekes évfo-
lyamok esetében lehetetlen betartatni 
a megelőzés legalapvetőbb szabálya-
it, például a távolságtartást. Az ott-
hontanulásnak technikai akadályai 
is lennének, hiszen sok vidéki tele-
pülésen megfelelő térerő sincs, nem-

hogy internet, kérdéses ugyanakkor, 
hogy az online tanuláshoz szükséges 
eszközzel nem rendelkező diákok szá-
mára beígért táblagépek leszállítási 
idejét be tudja-e tartani az állam. Az 
is gond, hogy a pedagógusok adott 
esetben régi laptopjaikat kell az iskola 
javára használják, mert ők nem kap-
nak eszközöket – mondta Kocs Ilona. 
Véleménye szerint online nem is lehet 
oktatni és nevelni, csak leadni a tan-
anyagot, ami óriási különbség.

A többváltásos oktatáshoz 
kevesen vannak

A legfeljebb 10 fős osztályokban, 
több váltásban történő oktatásnak 
még ennél is nagyobb akadályai 

vannak. Ahhoz, hogy ez megvaló-
sulhasson, Hargita megye esetében 
1200 állásra lenne szükség, ebből 
869 didaktikai állás. A szakszerve-
zet pontos számítást végzett ezzel 
kapcsolatban és kérték is az állások 
jóváhagyását, de tisztában vannak 
azzal, hogy semmi esély nincs nagy 
személyzetbővítésre – közölte a 
szakszervezet Hargita megyei terü-
leti vezetője. 

A pedagógusok körében nagy a 
felháborodás amiatt is, hogy a ko-
rábbi ígéret ellenére mégsem kapják 
meg a mintegy 300 lejes béremelést 
idén. A szakszervezet egy esetleges 
tiltakozáson való részvételről is fel-
mérést végez az oktatási személyzet 
körében, ám ez lassan halad, mivel 
nem hívhatnak össze gyűléseket. A 
szeptemberi iskolakezdés előtt kel-
lene döntsön a szakszervezet egy 
esetleges tiltakozásról, de az már 
most biztosnak tűnik, hogy nyílt 
tiltakozásról szó sem lehet, hiszen 
ilyet vészhelyzet idején nem lehet 
szervezni – magyarázta az érdekvé-
delmi tömörülés képviselője.

Nyílt levél az érdekvédelmi 
szervezetekről

A tanévkezdés problémáival kap-
csolatban közös nyílt levélben fog-
lalt állást pénteken a három románi-
ai tanügyi szakszervezet (a Tanügyi 
Szabad Szakszervezetek Szövetsé-
ge, a Spiru Haret Szakszervezeti 
Szövetség és az Alma Mater Orszá-
gos Szakszervezeti Szövetség), a 
Diákok Országos Tanácsa (CNE) és 
a Szülői Szervezetek Országos Szö-
vetsége (FNAP). A kormánynak, a 
Megyei Jogú Városok Országos Szö-
vetségének (AMR), a Városok Orszá-
gos Szövetségének (AOR), a Közsé-
gek Országos Szövetségének (ACR), 
a Rektorok Országos Tanácsának 
(CNR), valamint az egyetemek 
akadémiai közösségeihez intézett 
levélben azt kérik, tegyenek meg 
minden szükséges lépést annak ér-
dekében, hogy tanintézetek ne vál-
janak a koronavírus terjedésének 
a gócpontjaivá. Hangsúlyozzák, 
dacára annak, hogy már csak két 
hét van az iskolakezdésig, a tanin-
tézetek többsége nem áll készen az 
első iskolai napra, és ez az egyete-
mekre is érvényes. Az érdekvédelmi 
tömörülések álláspontja szerint a 
megfelelő tájékoztatás és a konkrét 
intézkedések hiánya pánikhangu-
lat kialakulásához vezetett az okta-
tási rendszerben dolgozók, a diákok 
és egyetemi hallgatók, valamint a 
szülők körében egyaránt. Nehez-
ményezik, hogy még mindig nem 
tudni biztosan, ki kell biztosítsa a 
fertőtlenítőszereket, a diákok, egye-
temi hallgatók és tanárok számára 
a maszkokat, ki és milyen forrásból 
vásárol laptopokat, táblagépeket 
és arra kik lesznek jogosultak, to-
vábbá, hogy a súlyos egészségügyi 
problémákkal küzdő, oktatásban 
dolgozók, diákok és egyetemi hall-
gatók be kell-e majd járjanak az 
oktatási intézményekbe. A szerve-
zetek sürgős megoldást kérnek az 
általuk felvetett problémákra.

Egy dolog biztos, a diákoknak és szülőknek elege van 
az távoktatásból. A pedagógusokat ez is megosztja
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A z IRES augusztus 10-14. között 
zajlott felmérésében 1175 szülőt 

kérdeztek meg azzal kapcsolatban, 
hogyan látja a hazai iskolakezdést. 
Maga az iskola élvezi a legnagyobb 
bizalmat a szülők részéről az új tan-
év lebonyolításával kapcsolatban, a 
szülők 61 százaléka válaszolta azt, 
hogy bízik abban, hogy az iskola 

meghozza a szükséges járványügyi 
intézkedéseket a biztonságos tanév-
kezdés érdekében. Az iskola után a 
szülői szövetségekben és az önkor-
mányzatokban bíznak meg a leg-
jobban a szülők. A megkérdezettek 
80 százaléka kijelentette, hogy még 
nem vette fel velük senki a kapcso-
latot a tanintézmény részéről, hogy 
tájékoztassák őket az új tanév kö-
rülményeiről. A szülők 78 százaléka 
azt szeretné, hogy a gyerek iskolája 
bevonja a szülőket is a helyi dönté-

sekbe, megbeszélésekbe az ősszel 
induló tanévet illetően. A szülők 
hatvan százaléka a személyes jelen-
lét mellett voksolt, 25 százalékuk a 
hibrid forgatókönyv mellett – félig 
online, félig személyes –, és 14 szá-
zalékuk a teljes online tanítás mellett 
döntene, egy százalékuk nem vála-
szolt erre – derül ki a tanulmányból.
Tizenöt százalékuk állítja, hogy az 
internetkapcsolat hiánya (teljes vagy 
megfelelő minőségű kapcsolat hiá-
nya) nem teszi lehetővé gyermekeik 
online tanulását. Ezek a gyerekek 
főleg vidéki településeken élnek. 
A tanulmány rávilágít, körülbelül 
450 000 diákról van szó, akik nem 
tudnak részt venni ebben. A vidéki 
térségben a legtöbb szülő rendelke-

zik okostelefonnal, amelyet online 
iskolai oktatásra lehet használni, de 
ez nem jelenti azt, hogy a családban 
minden gyermeknek jut egy telefon 
– jegyzik meg a tanulmány szerzői. 
A szülők több mint egynegyede (28 
százaléka) szerint a rendelkezésükre 
álló eszközök száma, elérhetősége és 
funkcionalitása nem elegendő az on-
line iskolai oktatásra, a legnagyobb 
hiányt a vidéki területeken jegyez-
ték. A szülők negyven százaléka ter-
vez megvásárolni valamilyen okos 
eszközt, és tízből hét szülő – akik azt 
válaszolták, hogy nincs okos eszkö-
zük – az államtól várja az eszköz be-
szerzését – derül ki a Román Elemző 
és Stratégiai Intézet által közzétett 
tanulmányból.

Teljes káosz és bizonytalanság

Ekkora káosszal még nem találkozott 
a közoktatás, amelyben tanácstalan 
gyerekek, szülők és pedagógusok 
várják a pontos és részletes 
tájékoztatást a tanévkez-
déssel kapcsolatban, amely 
enyhítené azt a nagyfokú 
bizonytalanságot – fejtette 
ki megkeresésünkre Szalay 
Zsuzsanna iskolai tanács-
adó, pszichológus. A szakem-
ber úgy véli, a biztonságérzetet 
és a bizalmat rendszer és egyén szint-
jén is a pontos keretek tisztázása jelen-
tené, hiszen ha a közoktatás jelenlegi 
helyzetét nézzük, a teljes káoszról és 
bizonytalanságról szól. 

Felmérés: a szülők többsége személyes jelenléttel kezdődő tanévet szeretne
• A szülők hatvan százaléka véli úgy, hogy hagyomá-
nyos, személyes iskolai jelenléttel kezdődő tanévet 
szeretne szeptember 14-től – derül ki a Román Elemző 
és Stratégiai Intézet (IRES) felméréséből. 

• Még az oktatási rendszerben dolgozók sincsenek azonos állásponton a két hét múlva 
kezdődő tanévben alkalmazandó oktatás módját illetően. A gondot csak tetézi, hogy az 
iskolák és a tanügyi rendszer sincs felkészülve a koronavírus-járvány okozta rendkívüli 
helyzetre. Emiatt nyílt levelet intézett a kormányhoz, a közigazgatási egységek szövet-
ségeihez, a rektorok tanácsához és az egyetemek akadémiai közösségeihez a három 
tanügyi szakszervezet, az országos diáktanács és a szülői egyesületek szövetsége.




