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Nem kémkednek az oktatók után
Belerázódás az online oktatásba: a gondok inkább technikai jellegűek
• A felsőoktatást le-
számítva hétfőn a teljes 
romániai tanügyi rend-
szer áttért az online ok-
tatásra a járvány terje-
désének megfékezését 
célzó intézkedések nyo-
mán. A digitális tanrend 
szerinti oktatásról már 
vannak tapasztalataik 
az oktatásban dolgo-
zóknak, az online tanó-
rákat pedig már a tanfe-
lügyelőségek többsége 
is ellenőrzi. A tapaszta-
latokról kérdeztük a há-
rom székelyföldi megye 
tanfelügyelőségének 
képviselőit.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A Hargita Megyei Tanfelügye-
lőségnek már korábban is 
voltak erre vonatkozó tema-

tikus ellenőrzései, a tanfelügyelők 
az órarend, illetve az abban foglaltak 
betartását ellenőrizték, főként a hib-
rid, illetve teljesen online tanrend 
szerint működő iskolákban. „Nem 
tapasztaltunk kirívó eseteket, ami-
kor ellenőriztünk. Meg vannak tart-
va az órák, igyekeznek a tanárok a 
szinkron, aszinkron módszerekkel 
oktatni, ahogyan a minisztérium is 
javasolta” – közölte Demeter Leven-
te Hargita megyei főtanfelügyelő, az 
említett módszerrel kapcsolatban el-
magyarázva: ennek az a célja, hogy a 
diákok olyan feladatokat is kapjanak 
a tanórán, amelyek nem kötik őket a 
képernyő elé. Rengeteg jó példát lát-
nak az online oktatásban megyeszer-
te, persze adódhatnak problémák és 
mindegyikről nem is értesülnek, te-
kintve hogy az alegységekkel együtt 
423 oktatási egység működik a me-
gyében – mondta a főtanfelügyelő. 
„Ellenőrzéseink vannak, nyilván a 
törvények betartásával végezzük, 
amikor órára akarunk bemenni, az 
az iskola igazgatójának, illetve az 
érintett pedagógusnak a tudtával tör-
ténik. Igyekszünk ezeket betartani. 
Egy ellenőrző szerv részéről nyilván 
az lenne a hatékony, hogy bármikor 
benyithasson, de a törvény ezt nem 
engedi meg” – fogalmazott Demeter 
Levente. Az online oktatással kap-
csolatban országosan felmerülő ál-
talános panaszokkal kapcsolatban 
megjegyezte, arra is panasz van, ha 
nem tartanak meg egy online tanórát, 
és arra is, ha ellenőrzések vannak, a 
kettő viszont nem fér össze. Szerinte 

az arany középút, tehát az ellenőrzés 
előzetes bejelentése és a váratlan óra-
látogatás közti átmenet lenne a legha-
tékonyabb, természetesen a vonatko-
zó törvények megsértése nélkül: ha 
például az iskolaigazgatók, aligazga-
tók az óralátogatásnak csak a terve-
zett időszakát – például egy adott he-
tet –, nem pedig a pontos időpontját 
közölnék az érintett pedagógussal.

Jól visszaellenőrizhető 
az órák megtartása

Az online oktatási platformokról az 
iskolaigazgatók le tudják tölteni az 
adatokat arról, hogy az adott pedagó-
gus mikor lépett be a tanórára, meny-
nyi időt töltött ott és mikor lépett ki, az 
előző napi órarendeket időpontokra 
lebontva ki is nyomtatják az iskolák 
többségében, tehát jól visszaellenőriz-
hető az online tanórák megtartása – 
tájékoztatott Illés Ildikó Maros megyei 
helyettes főtanfelügyelő. „Mindenki 
belép, és próbálja megtartani a tanórá-
kat, ezt ellenőrizzük is. Ez viszont nem 
oldja meg a problémát – a gyermekek-
nek szükségük van egy mosolyra, egy 
fejsimogatásra” – fogalmazott a sze-
mélyes kapcsolat hiánya által jelentett 
problémáról, megjegyezve: gond az is, 
hogy az online rendszerben a gyere-
kek kevesebb testmozgást végeznek, 
illetve vannak olyan diákok is, akik-
nek az otthonában még áramellátás 
sincs. A Maros Megyei Tanfelügyelő-
ség munkatársai még nem látogatják 
az online tanórákat, ennek procedú-
ráját most dolgozzák ki. Ez hasonlóan 
fog zajlani, mint a korábbi ellenőrzé-
sek, tehát az illető pedagógus előzetes 
értesítése után lépnek be az online 
tanórára a tanfelügyelők. „Csak úgy, 
váratlanul nem lépünk be senkinek 
az órájára, nem zavarjuk, elég stresszt 
jelent annak a pedagógusnak, hogy 
fi gyeljen az óratartásra, a gyerekekre, 
az internetkapcsolatra, nem hiányzik 
neki, hogy még mi is stresszeljük. Vé-

gül is mi kollégák vagyunk, közösen 
kell megoldjuk a gondokat” – fogal-
mazott Illés Ildikó.

Konzultatív, tanácsadói 
szerepe van

Nem szereti az ellenőrzés kifejezést 
használni Kiss Imre Kovászna megyei 
főtanfelügyelő, ő inkább óralátogatás-
nak nevezi a tanfelügyelői részvételt 
egy online tanórán, ugyanis ennek a 
tevékenységnek konzultatív, tanács-
adói szerepe van: „azt szeretnénk lát-
ni, hogy miként dolgoznak, hogyan 
boldogulnak a tanárok, hogy műkö-
dik az internet, és hogyan dolgoznak a 
gyerekek”. „Adott esetben tanácsért is 
fordulhatnak a tanárok a tanfelügye-
lőkhöz, illetve ők is megoszthatnak 
ötleteket és olyan pozitív tapasztala-
tokat, amelyek az elkövetkezőkben a 
munkájukat segíthetik” – részletezte 
az óralátogatás céljait a főtanfelügye-
lő. A Kovászna Megyei Tanfelügye-
lőség munkatársai már a korábbi 
időszakban is látogatták az online ta-
nórákat, több mint kétszáz ilyen alkal-
mat jegyeztek fel. Olvasott az interne-

ten arról, hogy az ország egyes részein 
értesítés nélkül lépnek be az ellenőr-
zést végzők az online tanórára, de ez 
szerinte nem kivitelezhető belépési jog 
igénylése nélkül. Belépni legfeljebb a 
platform iskolai adminisztrátora, illet-
ve azí iskolaigazgató tud engedélyké-
rés nélkül – magyarázta Kiss Imre. 

A Kovászna Megyei Tanfelügye-
lőség munkatársai nem tapasztaltak 
még olyat, hogy egy pedagógus ne 
tartotta volna meg az online tanórát, 
de ez nem is igazán történhet meg, 
hiszen előzetesen értesítik az illető 
pedagógust óralátogatási szándékuk-
ról, amikor belépési jogot kérnek. Az 
óra megtartását az iskolaigazgatónak 
kell ellenőriznie – ő ezt meg is tudja 
tenni az online platformban –, de a ta-
nintézetek vezetőitől nem kaptak még 
bejelentést indokolatlanul elmaradt 
online tanórákról – tudtuk meg Ko-
vászna megye főtanfelügyelőjétől. Az 
online oktatásban előforduló gondok 
inkább technikai jellegűek, megtörté-
nik, hogy megszakad az internetkap-
csolat, pár percbe telik, amíg a tanár 
újra be tud lépni, időközben viszont 
kilép pár gyerek is, így feldarabolódik 

a tanóra. Ugyanakkor a különböző 
élethelyzetek is nehezíthetik az online 
oktatást, ha például egy többgyerekes 
családban nincs elég digitális eszköz 
vagy elég helyiség, ahol a gyerekek 
külön tanulhatnak, ha az otthon órát 
tartó pedagógusnak szintén van egy 
vagy két kisiskolás gyereke, akik szü-
lői segítség nélkül nem boldogulnak 
– mondott pár példát a főtanfelügyelő.

Eligazítást szorgalmaz 
a szakszervezet

Noha a székelyföldi megyékben nem 
jellemzők az ilyen esetek, a Tanügyi 
Szabad Szakszervezetek Szövetsége 
(FSLI) szerint országszerte jócskán 
előfordul, hogy előzetes bejelentés 
nélkül lépnek be az online tanórák-
ra ellenőrzési céllal az iskolaigazga-
tók, tanfelügyelők. Az érdekvédelmi 
tömörülés emiatt hétfőn az oktatási 
minisztériumhoz fordult, azt kérve 
a szaktárcától, hogy küldjön eligazí-
tást a tanfelügyelőségeknek, illetve 
a tanintézetek vezetőségének 
az online tanórák ellenőrzé-
sének helyes procedúrájáról. 
Az FSLI vezetőségének levele 
szerint az érdekvédelmi tö-
mörülés számos pedagógusi 
panaszt kapott az utóbbi idő-
ben az előzetes értesítés nél-
küli ellenőrzésekről. 

„Ahhoz, hogy valaki bemehessen 
a tanórádra, abba te bele kell egyezz. 
Az nem megengedett, hogy vala-
ki csak úgy belépjen egy tan órára. 
Az online oktatásban előfordulhat, 
hogy az illető észre sem veszi, tehát 
ez akár kémkedésnek is tűnhet” – fo-
galmazott Kocs Ilona, a szakszerve-
zet Hargita megyei területi vezetője. 
Az online oktatással kapcsolatban 
viszont azt is elmondta, nincs fel-
készülve minden pedagógus arra, 
hogy online tartsa meg a tanórákat. 
A szakszervezet ugyan szervezett 
ilyen jellegű továbbképzést, de Har-
gita megyéből nagyon kevesen vet-
tek részt azon, a szakszervezet kép-
viselője szerint elképzelhető, hogy 
nem is jutott el minden pedagógus-
hoz a képzés híre.

Online órára készülve. 
Mindenkitől óriási erőbedobást 
követel ez az időszak
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