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EGYSZERŰ FELMÉRŐ VÁLTHATJA A FÉLÉVI DOLGOZATOT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TERVEI SZERINT

Egymillió diák tanul online, inspekciók várhatók
Egymillió diák tanul jelenleg 
vörös forgatókönyv szerint, 
ezért a tanfelügyelőségek on-
line inspekciókon ellenőrzik 
majd az oktatási tevékeny-
séget. A félévi dolgozatok 
sorsáról még nem döntött a 
szaktárca, de ezek sima fel-
mérővé egyszerűsödhetnek.

 » PAP MELINDA

K örülbelül egymillió isko-
lás tanul jelenleg a vö-
rös forgatókönyv szerint, 

azaz kizárólag online – jelen-
tette be tegnapi sajtótájékoz-
tatóján Monica Anisie okta-
tási miniszter. A tárcavezető 
elmondta, az idei tanévben 
2,9 millió gyereket oktatnak, 
így ezek egyharmada jelenleg 
kizárólag digitális oktatásban 
vesz részt. A tanfelügyelőségek 
jelentése szerint tegnap 8797 
iskolában a zöld, 5029-ben a 
sárga, míg 3830-ban a vörös 
forgatókönyv szerint zajlott az 
oktatás – összeadva az utolsó 
kettőt kiderül, hogy a tanulók 
mintegy fele a fizikai részvétel 
helyett javarészt számítógépről 
követi az órát.

Online ellenőrzések lesznek
Az oktatási miniszter a digitális 
oktatásban részt vevők nagy szá-
ma miatt arra kérte a tanfelügye-
lőségeket, „inspekciókon” elle-
nőrizzék, hogy a pedagógusok 
valóban megtartják-e az órákat. 
Ugyanis egyre több arra vonat-
kozó jelzést kapnak a diákoktól, 
szülőktől, hogy egyes tanárok el-
hanyagolják a digitális oktatást. 
A hivatalos jelentések szerint 
egyelőre egyetlen pedagógusnak 

sem kellett visszatartani a bérét 
amiatt, mert elutasította, hogy 
online oktasson – tette hozzá új-
ságírói kérdésre válaszolva Lumi-
nița Barcari közoktatásért felelős 
államtitkár.

Nem akarnak diszkriminálni
A félévi dolgozatokat illetően a 
minisztérium vezetői nem tud-
tak konkrétumokkal szolgálni, 
holott ezeket mihamarabb meg 
kellene tartani. Luminița Barca-

ri szerint nem akarnak diszkri-
minálni és más-más ellenőrzési 
módot alkalmazni a különböző 
forgatókönyvek szerint tanulók 
körében. Ezért azt latolgatják, 
hogy a félévi dolgozat ne számít-
son be 25 százalékban a féléves 
átlagba, és a diákok ismereteit 
egyszerű tesztekkel, dolgozatok-
kal mérjék fel. Az illetékes szerint 
erről még nem született egyér-
telmű döntés. „Annak függvé-
nyében, hogyan valósíthatjuk 

meg az ismeretek felmérését, 
meghozzuk a döntést” – ígérte 
az államtitkár, aki a hírportál 
szerint a tanév első hetében sza-
badságon volt, mivel jelölt volt 
a helyhatósági választásokon. 
Félő, hogy ez megismétlődhet, 
ugyanis Monica Anisie minisz-
terhez hasonlóan a december 
6-ai parlamenti választásokra 
is jelöltette magát. A liberális 
szakpolitikus elmondta, online 
tanfolyamokat terveznek a peda-
gógusok számára, hogy utóbbiak 
elsajátíthassák a különböző digi-
tális felmérési módokat.

A miniszter ugyanis korábban 
úgy nyilatkozott, hogy bár készek 
újragondolni a diákok ismeretei-
nek a felmérési módját, tapaszta-
lata szerint a visszajelzés fontos a 
gyerekek számára. Anisie szerint 
a diákok és a szülők mellett a 
szakszervezetekkel is egyeztettek 
erről, és most a pedagógusok ál-
láspontjára várnak. „A legmegfe-
lelőbb döntést szeretnénk hozni” 
– mondta korábban Anisie, elis-
merve, hogy a félévi dolgozatok 
ideje igencsak közeleg. Ezeket há-
rom héttel a félév lezárása, azaz 
még a téli vakáció előtt kell meg-
tartani, januárban ugyanis csak 
két hét oktatás lesz, és véget ér az 
első szemeszter.

Egymillió gyerek tanul kizárólag online jelenleg Romániában a járvány miatti iskolabezárások következtében
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