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A záróvizsgák anyagát a valósághoz 
kell igazítani – jelentette ki Sorin 

Cîmpeanu tanügyminiszter. Ezzel 
kapcsolatban azonban még semmi-
lyen rendeletet vagy írásos utasítást 
nem kapott a pedagógustársadalom. 
A tárcavezető szerint ahhoz, hogy 
a valós helyzetet felmérjék, egy sor 
tesztet fognak íratni, majd az eredmé-
nyeket fi gyelembe véve jelölik ki az 
országos vizsgák anyagát, és így dol-
gozzák ki a tételsorokat.

Kiss Tünde Maros megyei szaktan-
felügyelő megkeresésünkre kifejtette, 
meglátása szerint nincsenek hatal-
mas lemaradások a magyar nyelv 

és irodalom tananyagából, a peda-
gógusok igyekeznek lépést tartani a 
tanmenettel, és ha lesznek is lemara-
dások, azt meg tudják oldani felzár-
kóztatással. Azoknál a gyereknél van 
gond, akik valamilyen oknál fogva 
nem tudtak bekapcsolódni, vagy nem 
vettek részt az online oktatásban. 
Akik ellenben részt vettek az órákon, 
azoknak inkább az anyag elmélyíté-
sére lenne szükségük – részletezte a 
Székelyhonnak a magyar szakos tan-
felügyelő. „A pótlások segítenének 
az elmélyítésben, de a kérdés az, ha 
folytatódik az online tanmenet, ak-
kor azok a gyerekek, akik eddig nem 
vettek részt az online oktatásban, 
továbbra is kimaradnak belőle? Az 

elmélyítés továbbra is azokat érinti, 
akik részt vesznek, az igazi gondok 
azoknál a gyerekeknél vannak, akik 
nem vettek részt” – osztotta meg ta-
pasztalatait Kiss Tünde.

A pótlásokkal kapcsolatban úgy 
fogalmazott, az lenne a legcélrave-
zetőbb, ha a tanárra bíznák, milyen 
módon és kikkel pótol, mert minden 
pedagógus tudja, hogy miként si-
került haladni az anyaggal, milyen 
képességeket sikerült fejleszteni, 
melyeket nem, mire kell hangsúlyt 
fektetni. Kiss Tünde szerint az el-
mélyítés, begyakorlás minden diák 
számára hasznos lehet, de a tan-
anyag pótlására, felzárkóztatására 
nem mindenkinek van szüksége. 

„A magyar szakos tanárok komolyan 
dolgoztak, de elmélyítésre szükség 
lesz, és diff erenciáltan kell foglalkoz-
ni azokkal a gyerekekkel, akik nem 
vettek részt az online tanrendben, ha 
tantermi oktatásra térünk át” – foglal-
ta össze a szakember. A vizsgaanyag 
csökkentésével kapcsolatban kifej-
tette, minden tantárgyat külön át kell 
gondolni: tavaly is vágtak ki a vizsga-
anyagból, és ismét erre lenne szükség. 
A különböző tantárgyak esetében sem 
lehetetlen módosítani, kivágni a tan-
tervből, de ez komplex munka, szak-
emberekkel, munkacsoportokkal meg 
lehet oldani, ha az a cél, hogy csök-
kentsék a tananyagot – tette hozzá a 
szaktanfelügyelő.

Egyeseknek felzárkóztatásra, másoknak elmélyítésre van szükségük

 » „Diff erenciál-
tan kell foglal-
kozni azokkal 
a gyerekekkel, 
akik nem vettek 
részt az online 
tanrendben, ha 
tantermi okta-
tásra térünk át” 
– mondta Kiss 
Tünde Maros 
megyei szaktan-
felügyelő.

Országos szinten közel 65 ezer 
diákot fenyeget a veszély, hogy 
a január 29-én, pénteken véget 
érő első félévben nem tudják le-
zárni, mivel nem vettek részt az 
online oktatásban, ezért nincs 
elég jegyük. Becslések szerint ez 
négyszer több, mint egy szokvá-
nyos félév végén, amikor az ok-
tatás a tanintézetekben zajlott. 
A visszajelzések szerint még az 
utolsó száz méteren is arra tö-
rekszenek a pedagógusok, hogy 
akit lehet, lezárhassanak.

 » BÍRÓ BLANKA

A z iskolai félév végének köze-
ledtével úgy tűnik, jegyek hiá-
nyában sok diákot nem tudnak 

lezárni a pedagógusok, a becslések 
szerint országszerte 65 ezret, ugyan-
is rengeteg tanuló nem vett részt az 
online oktatásban. Török Zoltán Ko-
lozs megyei főtanfelügyelő-helyettes 
lapunknak elmondta, a megyében 
1700 diáknak nem volt elég jegye, elő-
fordul, hogy csak egy-két tantárgyból 
nem lehetett értékelni a tudásukat, de 
sokan vannak, akik egyáltalán nem 
kaptak minősítést a tanév első felé-
ben. A felmérést holnap megismét-
lik, abban bíznak, hogy addig a szám 
csökkenni fog. Török Zoltán kifejtette, 
a diákok egy része már szeptember-
től, az iskolakezdés óta nem vett részt 
az oktatásban, mert például külföldre 
utazott a szüleivel. Ilyen esetek a ko-
rábbi években is voltak: a gyereket 
beíratták ugyan az iskolába, de nem 
járt be. A diákok egy része viszont 
egyáltalán vagy csak nagyon ritkán 
lépett be az online tanórákra, lema-
radt a tananyaggal, és minősítést sem 

kaphatott. A tanfelügyelőség decem-
ber végén osztotta ki a táblagépeket a 
rászorulóknak, akik csak januárban 
csatlakoztak be a távoktatásba, még 
utolsó napokban is kaphatnak jegye-
ket, és végül sikerül lezárni őket.

A második félévben is le lehet 
zárni az első félévet
Kolozs megyében is, akárcsak szerte 
az országban, vannak elszigetelt te-
lepülések, ahol nincs internet-hoz-
záférhetőség, előfordult, hogy a 
gyerek bekérezkedett az osztályte-
rembe, hogy onnan tudjon csatla-
kozni az online oktatáshoz – rész-
letezte Török Zoltán. Rámutatott, a 
pedagógusok erőfeszítéseket tettek, 
hogy ezek a diákok ne maradjanak 
le a tananyaggal, kiküldték az anya-
got, a munkalapokat, amit a diák 
visszajuttatott az iskolába. Könnyí-
tés, hogy a megszokott előírástól 
eltérően kevesebb jeggyel is lehet 

zárni a félévet. A korábbi gyakor-
lat szerint, ha egy tantárgyból heti 
egy óra volt, két minősítést kellett 
kapjon a diák, heti két óra esetén 
hármat, az oktatási minisztérium 
döntése értelmében jelenleg már 
két jegy is elég a lezáráshoz. Török 
Zoltán arra is kitért, hogy a máso-
dik félévben is van lehetőség az 
első lezárására. Eddig egy hónap 
állt a pedagógusok és a diákok ren-
delkezésére, hogy az első félévben 
elmaradt anyagot, minősítést pó-
tolják, most viszont ezen a téren is 
van könnyítés: attól számítva, hogy 
a gyerek visszatér az iskolába, vagy 
csatlakozik a távoktatásba, két hó-
nap alatt pótolhatják az anyagot, 
és lezárhatják az első félévet. A fő-
tanfelügyelő-helyettes abban bízik, 
hogy február 2-án az a döntés szü-
letik, hogy a diákok visszatérhetnek 
a tanintézetekbe, és a tanév végére 
a diákok többségét sikerül lezárni, 

AZ UTOLSÓ SZÁZ MÉTEREN IS PRÓBÁLJÁK LEZÁRNI A TANULÓKAT A PEDAGÓGUSOK, SOK GYEREKNEK NINCS ELÉG JEGYE

Sok diáknak nem lesz meg a félévi átlaga

Az online oktatás buktatói közé tartozik az is, hogy sok gyerek nem tudott csatlakozni a távtanításhoz 
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pótolva az első félévi kieséseket 
is. Kovászna megyében szintén 
1700 diák van abban a helyzetben, 
hogy kérdéses a félévi lezárása. A 
tanfelügyelőség a rendőrség se-
gítségét is kérte, hogy egyenként 
megkeressék az érintett családo-
kat, és feltérképezzék, mi áll a hi-
ányzások hátterében. Kiss Imre fő-
tanfelügyelő hangsúlyozta, nagy 
eltérés van azon diákok között, 
akiket csak egy-két tantárgyból 
nem sikerül lezárni, és azok kö-
zött, akik egyáltalán nem csatla-
koztak az online oktatásba.

Készülnek a pótlásra
Az oktatási minisztérium által ki-
dolgozott programtervet várják a 
tanfelügyelőségek, hogy ennek 
alapján a tanintézetek elkészíthes-
sék a pótlások órarendjét. Kiss Imre 
szerint ez nem egyszerű feladat, hi-
szen a diákok lemaradása nem egy-
séges, így minden iskolának sajátos 
megoldásokat kell találnia. Annál is 
inkább, hogy van, ahol egyáltalán 
nem lesz szükség pótlásra, de olyan 
tanintézet is, ahol több száz diákot 
kell felzárkóztatni. Kiss Imre hang-
súlyozta, ahhoz, hogy a folyamat 
sikeres legyen, a diák és a szülők 
együttműködésére is szükség van. 
A kormány tegnapi ülésének napi-
rendjén szerepelt az a sürgősségi 
rendelet, amely lehetővé teszi, hogy 
a jövő tanévtől esedékes „iskola utá-
ni iskola”(aft er school) programot 
már a második félévtől bevezessék, 
ezzel segítve a távoktatás során le-
maradó diákok felzárkóztatását. A 
programban való részvétel feltéte-
leit miniszteri rendelet szabályoz-
za majd. A tervezet 50 millió eurós 
költségvetést ír elő, 30 millió euró-
val többet, mint amiről a napokban 
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter 
beszélt. A miniszter a múlt héten 
azt mondta, a tanárok száz lejt kap-
hatnak egy felzárkóztató órára, ezt 
az összeget megadózzák. Ennek 
alapján egy tanár átlag heti 500 lej, 
havi 2000 lej bruttó javadalmazást 
kaphat a felzárkóztatásért. A mi-
nisztérium 16 hetes felzárkóztatási 
időszakot tervez, ezalatt egy tanár 
átlag bruttó 8000 lejt kereshet a 
pluszórákból.

 » A minisztéri-
um által kidol-
gozott program-
tervet várják a 
tanfelügyelősé-
gek, hogy ennek 
alapján a tanin-
tézetek elkészít-
hessék a pótlá-
sok órarendjét. 
Kiss Imre szerint 
ez nem egyszerű 
feladat, hiszen a 
diákok lemaradá-
sa nem egysé-
ges, így minden 
iskolának sajá-
tos megoldáso-
kat kell találnia. 

Az egészségügyi problémákkal küzdő pedagógusok továbbra is tarthatják online az óráikat

Az orvos által igazolt egészségügyi problémákkal küzdő pedagógusok a személyes részvételű oktatáshoz való visszatérés esetén is online tart-
hatják óráikat – jelentette ki tegnap Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter. „Mindannyian szeretnénk visszatérni a normalitáshoz, és a normalitás 
személyes részvételű oktatást jelent még úgy is, hogy esetenként a digitális tanrend elemei egészítik ki” – fogalmazott a tárcavezető. Hozzá-
tette, az orvos által igazolt egészségügyi problémákkal küzdő vagy krónikus beteg szülőkkel, nagyszülőkkel egy háztartásban élő gyerekeknek 
továbbra is lehetőségük lesz online tanulni. Ugyanez érvényes a hasonló gondokkal küzdő pedagógusokra is, ők is megtarthatják online az 
óráikat, amennyiben az iskola nem tud helyettesítő tanárt biztosítani. (Krónika)




