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H I R D E T É S

FŐKÉNT KONZULTATÍV, TANÁCSADÓI SZEREPE VAN A TANFELÜGYELŐI RÉSZVÉTELNEK EGY ONLINE TANÓRÁN

Beleegyezés szükséges a tanóra-ellenőrzéshez
Számos pedagógus fejezte ki 
elégedetlenségét az utóbbi 
időben az előzetes értesítés 
nélküli ellenőrzésekkel kap-
csolatban. A Székelyföldön 
nem jellemző, hogy bejelen-
tés nélkül ellenőriznék az 
online tanórákat.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

O rszágszerte előfordul, hogy 
előzetes bejelentés nélkül 
lépnek be az online tanó-

rákra ellenőrzési céllal iskolaigaz-
gatók, tanfelügyelők. A Tanügyi 
Szabad Szakszervezetek Szövet-
sége (FSLI) ezért a hét elején az 
oktatási minisztériumhoz fordult, 
azt kérve a szaktárcától, hogy 
küldjön eligazítást a tanfelügye-
lőségeknek, illetve a tanintézetek 
vezetőségének az online tanórák 
ellenőrzésének helyes procedú-
rájáról. Az FSLI vezetőségének 
levele szerint az érdekvédelmi 
tömörülés számos pedagógusi 
panaszt kapott az utóbbi időben 
az előzetes értesítés nélküli elle-
nőrzésekről. „Az óralátogatáshoz 
az érintett pedagógus beleegyezé-
se szükséges. Nem megengedett, 
hogy valaki csak úgy belépjen egy 
tanórára. Az online oktatásban 
előfordulhat, hogy az illető észre 
sem veszi, tehát ez akár kémke-
désnek is tűnhet” – fogalmazott 
Kocs Ilona, a szakszervezet Har-
gita megyei területi vezetője.

Rengeteg jó példát látnak
A Hargita Megyei Tanfelügyelő-
ségnek már korábban is voltak 
erre vonatkozó tematikus elle-
nőrzései, a tanfelügyelők az óra-

rend, illetve az abban foglaltak 
betartását ellenőrizték, főként 
a hibrid, illetve teljesen online 
tanrend szerint működő iskolák-
ban. „Nem tapasztaltunk kirívó 
eseteket, amikor ellenőriztünk. 
Megtartják az órákat, a tanárok 
igyekeznek szinkron, aszinkron 
módszerekkel oktatni, ahogyan 
a minisztérium is javasolta” – 
fogalmazott Demeter Levente 
Hargita megyei főtanfelügyelő. 
Az említett módszerrel kapcso-
latban elmagyarázta, ennek az 
a célja, hogy a diákok olyan fel-
adatokat is kapjanak a tanórán, 
amelyek nem kötik őket képernyő 
elé. Rengeteg jó példát látnak az 
online oktatásban megyeszerte, 
persze adódhatnak problémák, 
és mindegyikről nem értesülnek, 
tekintve, hogy az alegységekkel 
együtt 423 oktatási egység mű-
ködik a megyében – mondta a 
főtanfelügyelő. „Ellenőrzéseink 
vannak, nyilván a törvények be-

tartásával végezzük, az iskola 
igazgatójának, illetve az érintett 
pedagógusnak tudomása van az 
óralátogatásról. Egy ellenőrző 
szerv részéről nyilván az lenne a 
hatékony, hogy bármikor benyit-
hasson, de a törvény ezt nem en-
gedi meg” – mutatott rá Demeter 
Levente.

Az online oktatással kapcsolat-
ban országosan felmerülő, általá-
nos elégedetlenségekről elmond-
ta, arra is panasz van, ha nem 
tartanak meg egy online tanórát, 
és arra is, ha ellenőrzések vannak, 
a kettő viszont nem fér össze. Sze-
rinte az arany középút, tehát az 
ellenőrzés előzetes bejelentése 
és a váratlan óralátogatás közti 
átmenet lenne a leghatékonyabb, 
természetesen a vonatkozó törvé-
nyek megsértése nélkül: ha pél-
dául az iskolaigazgatók, aligaz-
gatók az óralátogatásnak csak a 
tervezett időszakát – például egy 
adott hetet –, nem pedig a pontos 

időpontját közölnék az érintett 
pedagógussal.

Ellenőrizhető 
az órák megtartása
Az online oktatási platformok-
ról az iskolaigazgatók letölthetik 
az adatokat arról, hogy az adott 
pedagógus mikor lépett be a ta-
nórára, mennyi időt töltött ott, és 
mikor lépett ki, az előző napi óra-
rendeket időpontokra lebontva ki 
is nyomtatják az iskolák többsé-
gében, tehát jól ellenőrizhető az 
online tanórák megtartása – hív-
ta fel a fi gyelmet Illés Ildikó Maros 
megyei helyettes főtanfelügyelő. 
„Mindenki belép, és próbálja 
megtartani a tanórákat, ezt elle-
nőrizzük is. Ez viszont nem oldja 
meg a problémát – a gyermekek-
nek szükségük van egy mosolyra, 
fejsimogatásra” – részletezte Illés 
Ildikó a személyes kapcsolat hi-
ánya által okozott problémát. A 
Maros Megyei Tanfelügyelőség 
munkatársai még nem látogat-
ják az online tanórákat, ennek a 
procedúráját most dolgozzák ki. 
Ez hasonlóan fog zajlani, mint a 
korábbi ellenőrzések, tehát az il-
lető pedagógus előzetes értesítése 
után lépnek be az online tanórára 
a tanfelügyelők.

Konzultatív, 
tanácsadói szerep
Nem szereti az ellenőrzés kife-
jezést használni Kiss Imre Ko-
vászna megyei főtanfelügyelő, ő 
inkább óralátogatásnak nevezi a 
tanfelügyelői részvételt egy on-
line tanórán, ugyanis ennek a 
tevékenységnek konzultatív, ta-
nácsadói szerepe van. „Azt sze-
retnénk látni, hogyan boldogul-
nak a tanárok és a diákok. Adott 

esetben tanácsért is fordulhatnak 
a tanárok a tanfelügyelőkhöz, il-
letve ők is megoszthatnak ötlete-
ket és olyan pozitív tapasztalato-
kat, amelyek az elkövetkezőkben 
segíthetik munkájukat” – rész-
letezte az óralátogatás céljait a 
főtanfelügyelő. A Kovászna Me-
gyei Tanfelügyelőség munkatár-
sai már a korábbi időszakban is 
látogatták az online tanórákat, 
több mint kétszáz ilyen alkalmat 
jegyeztek fel. A főtanfelügyelő 
olvasott az interneten arról, hogy 
az ország egyes részein értesítés 
nélkül lépnek be az ellenőrzést 
végzők az online tanórára, de ez 
szerinte nem kivitelezhető belé-
pési jog igénylése nélkül. Belép-
ni legfeljebb a platform iskolai 
adminisztrátora, illetve az isko-
laigazgató tud engedélykérés nél-
kül – magyarázta Kiss Imre.

A Kovászna Megyei Tanfel-
ügyelőség munkatársai nem ta-
pasztaltak még olyat, hogy egy 
pedagógus ne tartotta volna meg 
az online tanórát, de ez nem is 
igazán történhet meg, hiszen elő-
zetesen értesítik az illető pedagó-
gust óralátogatási szándékukról, 
amikor belépési jogot kérnek. Az 
óra megtartását az iskolaigaz-
gatónak kell ellenőriznie – ő ezt 
megteheti az online platformon 
–, de a tanintézetek vezetőitől 
nem kaptak még bejelentést indo-
kolatlanul elmaradt online tanó-
rákról – mondta Kovászna megye 
főtanfelügyelője. Az online okta-
tásban előforduló gondok inkább 
technikai jellegűek, megtörténik, 
hogy megszakad az internetkap-
csolat, pár percbe telik, amíg a ta-
nár újra be tud lépni, időközben 
viszont kilép pár gyerek is, így 
feldarabolódik a tanóra.

Jól visszaellenőrizhető az órák megtartása az online platformokon
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