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Kevesebb új fertőzés az iskolákban
A próbavizsgák jegyeit nem hozzák nyilvánosságra, de kérésre beírják a naplóba

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Kevesebb koronavírus-fertő-
zést igazoltak a Hargita me-
gyei oktatási rendszerben 

ezen a héten, mint az előzőn. Cristi-
nel Glodeanu helyettes Har gita me-
gyei főtanfelügyelő az intézmény 
csütörtöki sajtótájékoztatóján arról 
számolt be, hogy 9 diáknak lett po-
zitív a koronavírustesztje (az előző 
héten 11-nek), a pedagógusok köré-
ben 11 új fertőzést igazoltak (az elő-

ző héten 15-öt), továbbá a ki-
segítő személyzet körében 
is volt egy igazolt fertőzés 
(az előző héten 2). Az iga-
zolt megbetegedések miatt 
öt település hat oktatási 
egységének különböző osz-
tályaiban van felfüggeszt-

ve a jelenléti oktatás, ezen 
tanintézetek közül kettő Csíkszere-
dában található – de az egyikben, 
a Venczel József Szakközépisko-
lában felújítási munkálatok miatt 
nem járnak be a diákok –, egy-
egy pedig Gyergyószentmiklóson, 
Maroshévízen és Farkaslakán. A 
fertőzés által érintett oktatási in-
tézményekben összesen 79 pozitív 
esetet (tanintézetenként 19, 10, 28, 
11, illetve 11 esetet) igazoltak az el-

végzett tesztek. Oklándon is online 
zajlik az oktatás, de ott a települé-
sen mért fertőzési ráta nőtt 3 fölé, 
még múlt héten.

Az elosztás módjáról 
az iskolák döntenek

A megyében összesen 178 előké-
szítő osztályt indítanak az iskolák 

ősszel, remélhetőleg ezek mind-
egyikében betelnek a helyek – fo-
galmazott Demeter Levente főtan-
felügyelő az előkészítő osztályokba 
történő beiratkozással kapcsolatos 
tudnivalók ismertetésekor. Mint 
arról a héten már beszámoltunk, a 
kérések benyújtása március 29. és 
április 28. között zajlik. A szülők 
online, illetve postán is elküldhe-

tik az adott iskolának a beiratkozá-
si kérelmet, mivel azonban ennek 
hitelesítése érdekében amúgy is 
be kellene menniük a tanintézet-
be, Demeter Levente azt javasolja, 
hogy személyesen nyújtsák be. Az 
érintett iskoláknak azt tanácsol-
ja, előjegyzés alapján fogadják a 
szülőket, hogy elkerüljék a tumul-
tus kialakulását. Ha nem telnek 
be az előkészítő osztályos helyek 
egy iskolában a beiratkozás első 
fázisában, akkor körzeten kívüli 
jelentkezéseket is fogadhatnak, 
túljelentkezés esetén viszont az is-
kolák bejáratainál is kifüggesztett 

metodológia szerint rangsorolják 
a jelentkezéseket. A múlt évben 
alkalmazott gyakorlathoz képest 
idén nem lesz országosan egységes 
az egynél több előkészítő osztályt 
indító tanintézetekben a gyerekek 
elosztási módja, hanem a taninté-
zetek vezetősége önállóan döntheti 
el, hogy a választható módszerek 
közül melyiket alkalmazza a be-
iratkozást követően – mondta el a 
főtanfelügyelő.

Próbavizsgák: nem hozzák 
nyilvánosságra a jegyeket

Hétfőn kezdődik a próbaérettségi, 
majd egy héttel később az országos 
képességfelmérő próbavizsgák zaj-
lanak, ezért ezek lebonyolítására 
is kitértek a tanfelügyelőség képvi-
selői. A próba-kisérettségi esetében 
újdonság, hogy idén a nyolcadikos 
diákok nem külön kapják a tétel-
sorokat és az ezek megoldásához 
szükséges űrlapokat, hanem az 
adott tétel alatt dolgozhatják ki a 
megoldást, majd folytathatják a 
következővel – közölte a főtanfel-
ügyelő. A képességfelmérő próba-
vizsgák eredményeit március 31-én 
közlik a vizsgázókkal, a próbaérett-
ségiét pedig április 16-án. A vizs-
gajegyeket idén nem hozzák nyil-
vánosságra, de a diák vagy a szülő 
írásos kérésére bevezetik a naplóba 
– tájékoztatott Cristinel Glodeanu, 
azzal magyarázva az eredmények 
kifüggesztésével kapcsolatos korlá-
tozó intézkedést, hogy a próbavizs-
gákon a tudásfelmérés a cél, nem 
az, hogy egyes diákokat kényelmet-
len helyzetbe hozzanak a jegyek ki-
függesztésével.

Beiratkozás: idén nem lesz 
országosan egységes az egynél 
több előkészítő osztályt indító 
tanintézetekben a gyerekek 
elosztási módja

▾  FOTÓ:  PÁL ÁRPÁD

• Az igazolt új fertőzések száma alapján a Hargita megyei oktatási rendszerben 
nem érvényesül az országosan, de megyeszerte is tapasztalható trend, vagyis a 
Covid-fertőzések számának emelkedése: múlt héthez képest ezen a héten kevesebb 
esetet igazoltak a tanügyi személyzet és a diákok körében egyaránt. A tanfelügye-
lőség csütörtöki sajtótájékoztatóján a próbaérettségi, a próba-kisérettségi, illetve a 
beiratkozás lebonyolítására is kitértek.

H A J N A L  C S I L L A

Az elmúlt évtizedekben meg-
szokott félév végi dolgozatok a 

második félévben is elmaradnak, 
de ez várható volt, különösen mert 

a rendelkezés, amely felfüg-
gesztette a dolgozatírást, 
az egész évre vonatkozott, 
nem csak az első félévre. 
Sorin Cîmpeanu tanügy-
miniszter szerint vitatha-

tó a dolgozatírás relevanci-
ája, főként amíg a román oktatási 
rendszernek nincsenek biztonsá-
gos online értékelési és vizsgap-
latformjai.

Nem lenne egyensúlyban

Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai 
Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) 
szakmai alelnöke úgy véli, egyéb-
ként sem lenne jogos, és nem is lenne 
egyensúlyban a gyerek teljesítményé-
nek felmérése, ha az első félévben ki-
marad a dolgozatírás, most meg írat-
nának és beleszámolnák az átlagba 
a dolgozatjegyet. „Ebben a tanévben 
így helyénvaló, hogy akkor a máso-
dik félévben se írjanak dolgozatot a 
diákok. A dolgozatírás egyébként sem 
az egyedüli összegző értékelési forma, 
ami felteszi az i-re a pontot a gyerek 
képességeinek felmérésében. Ennél 
hasznosabb bármikor az év eleji vagy 
félév közbeni felmérés” – fogalmaz-

ta meg az RMPSZ szakmai alelnöke. 
Mint elmondta, úgy is lehet összegző 
felmérést készíteni – és valószínűleg 
fognak is a pedagógusok –, hogy nem 
a megszokott képlet szerint számolják 
ki a gyerek médiáját, vagyis nem dol-
gozatjegyként írják be az értékelést.

A virtuális felmérések is 
lényegesek

Az online oktatásban részt vevő diákok 
megfelelő felmérése nagymértékben 

múlik azon, hogy egy pedagógusnak 
miként sikerült kialakítania a mérés 
azon formáit, amelyek a gyerek teljesít-
ményével összevethetők. Ferencz-Sa-
lamon Alpár szerint az értékelés ösz-
szefügg az oktatási folyamattal, vagyis 
ha az év közbeni visszacsatolás szerint 
a diákok még nem értik teljesen az 
anyagot, akkor visszatért-e rá a peda-
gógus. Év végén pedig felméri, hogy 
tényleg megértette-e a diák. A pedagó-
gusszövetség szakmai vezetője szerint 
ezt egy folyamatként kell elképzelni, 

és mindegy, hogy ennek a vége fi zikai 
vagy virtuális környezetben zajlik. 
„Azon múlik, hogy a pedagógusnak 
mennyire sikerült elsajátítania a digi-
tális környezetben megvalósuló méré-
si-értékelési módozatokat, eszközöket, 
mert vannak ilyenek. Nem annyira 
kézenfekvő és ellenőrizhető az a kör-
nyezet, amiben a gyereket virtuálisan 
felmérjük, de ez nem azt jelenti, hogy 
nincs relevanciája az online környezet-
ben megvalósuló mérésnek” – fejtette 
ki véleményét Ferencz-Salamon Alpár.

Az online oktatás miatt ismét elmaradnak a félévi dolgozatok
• Második félévben sem írnak dolgozatot a diákok, hiszen mivel közel egymillióan 
még mindig – vagy ismét – online tanrendben tanulnak, vitatható a dolgozatírás je-
lentősége, főként amíg a román oktatási rendszernek nincsenek biztonságos értéke-
lési és vizsgaplatformjai. Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusszö-
vetség (RMPSZ) szakmai alelnöke szerint van súlya a virtuális felmérésnek is, annak 
ellenére, hogy nem annyira ellenőrizhető.

Kevésbé ellenőrizhető a virtuális 
felmérés, mégis egyfajta módja 
a számonkérésnek
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