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Romlott a diákok tudásszintje
Hogyan látják az online oktatás első évét a tanárok, tanítók

K O V Á C S  E S Z T E R

T öbb mint kétszáz oktató töl-
tötte ki a harminc kérdésből 
álló online ívet, amelynek 

elsődleges célja volt beazonosítani, 
hogy a koronavírus-világjárvány 
második évében milyen jellegű 
segítségre lenne szükségük a pe-
dagógusoknak. A válaszadók 73 
százaléka Hargita megyei volt, a 
fennmaradó 27 százalék pedig Er-

dély más területeiről töltötte 
ki a kérdőívet, Szatmártól 
Brassóig. A felhívásra vála-
szoló pedagógusok hetven 
százaléka városi taninté-
zetben oktat, 93 százalé-

kuk nő. „A válaszadók közel 
fele negyven és ötven év közötti, 
az átlag életkor is negyven fölötti. 
Ebből azt a következtetést vontuk 
le, hogy X-generációs pedagógu-
sokról van szó, akik zömmel fi atal 
felnőttként találkoztak a számító-
géppel, tehát nem beleszülettek a 
digitális korszakba, hanem később 
találkoztak vele. Számukra egy 
kissé idegenebb terep lehetett az 
online oktatás” – magyarázta Ve-
res Hanga. A kutatást vezető szo-
ciológus-közgazdász hozzátette: a 

minta arányosságát tekintve fontos 
adalék, hogy a válaszadók között 
körülbelül 25–25 százalékban osz-
lottak meg az óvodai, a középisko-
lai, illetve az általános iskola alsó 
és felső tagozatán tanító pedagógu-
sok. „Tudni akartuk, hogy az online 
oktatásban mennyire volt lehetőség 
fejlődésre a jobb tanítási élmény és 
eredményesség érdekében, vala-
mint mennyi pluszmunkával járt 
mindez. Illetve hogyan működött 
a számonkérés, romlott vagy javult 
a diákokkal és a szülőkkel való vi-
szony” – sorolta a kutatás fókuszait 
a szakember.

Autodidakta módon 
tanultak bele

Mint megtudtuk, a kutatási ered-
mények arról tanúskodnak, hogy 
az oktatóknak intenzívebb munkát 
és jelentősen több időt kellett fordí-
taniuk az oktatás és számonkérés 
megtervezésére és kivitelezésére. A 
digitális oktatásra való átállás sem 
könnyebbé, sem kényelmesebbé nem 
tette a nevelő és ismeretátadó tevé-
kenységet, de sokkal nehezebbé vált 
a számonkérés, és arra sincs garan-
cia, hogy a diákok önállóan dolgoz-
tak a felmérőírás közben. A kutatás 

egyik fókusza volt ugyanakkor, hogy 
a digitális kompetenciák vagy a di-
daktikai módszerek terén szorulnak 
segítségre az oktatók, és mint a vá-
laszokból kiderült, a pandémia kez-
dete óta mindenki így vagy úgy, de 
képezte és fejlesztette magát ezen a 
területen, ezért ősszel már jobban rá-
hangolódva tudtak teljesíteni a digi-
tális oktatásban. Tehát menet közben 
egymástól és képzéseken vagy akár a 
diákok segítségével sajátították el az 
online oktatáshoz szükséges techni-
kai tudást.

Másfajta módszertan szükséges

„Tavaly ilyentájt készítettünk egy 
felmérést a tanárok körében. Akkor 
a megkérdezettek kétharmada mond-
ta, hogy nehézséget okoz számára a 
digitális eszközök használata. A jelen 
kutatás elkészítésekor ellenben ez 
az arány megfordult, így most már a 
válaszadók több mint kétharmada 

otthonosan mozog az online térben” 
– fejtette ki Veres Hanga. Ezzel szem-
ben a válaszadók zöme a didaktikai 
módszertanok terén segítségre szo-
rulna. A felmérésből továbbá az is 
kiderült, hogy bár a diákokkal való 
kapcsolat és kommunikáció nem 
romlott az elmúlt évben, a tanulók 
tudásszintje viszont igen. „Egy +3 – 
-3-as skálán -1,12 lett az eredmény. 
Ez nem olyan nagy mértékű romlás, 
de ha az oktatás célja a tudás gyara-
pítása, akkor ez mindenképpen ku-
darc” – hangsúlyozta a szakember. 
Ugyancsak fontos, hogy a válasza-
dó pedagógusok többsége szerint a 
tantervben szereplő tananyagnak 
csupán töredéke adható át online. 
„Példaként mondhatjuk, hogy a mos-
tani hetedik osztályosok tudásszintje 
gyengébb, kevesebb, mint a tavalyi 
hetedikes diákoké” – magyarázta a 
szakember, megjegyezve: a romlásért 
azonban nem csak a pedagógusok a 
felelősek.

Az online oktatásban a számonkérés, a tananyag 
mennyisége és a tanulók figyelmének fenntartása 
is kihívás a pedagógusok számára
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• Az online oktatás a jelenléti tanítással szemben eltérő, sajátos jellemzőkkel 
rendelkezik, amelyek korlátozhatják vagy meg is hiúsíthatják a képzési tevékenység 
sikerét. Elég csak arra gondolni, hogy míg az osztályteremben viszonylag aktív hall-
gatóság számára kell megtartani az előadást, addig ez az online térben egyáltalán 
nem garantált – a több mint egy éve fennálló helyzetre reflektálva készített online 
felmérést a székelyudvarhelyi Magok Egyesület.

B Í R Ó  B L A N K A

A pénzügyminisztérium újabb 
hat hónappal meghosszabbí-

totta az egyszerűsített átütemezési 
lehetőséget a tavaly március óta, 
tehát a szükségállapotban és a je-
lenleg is tartó veszélyhelyzetben 

felhalmozott adóhátralék felosztott 
befi zetésére. Ez a lehetőség még 
szeptember 30-áig kérhető. „Az át-
ütemezés intézménye létezik, az el-
járás benne van az adóügyi eljárási 
törvénykönyvben, viszont a most 
meghosszabbított lehetőség ahhoz 
képest leegyszerűsített, mindösz-
sze egy kérést kell benyújtani, és 
az elbírálás is rövidebb ideig tart” 

– írta a minap közzétett Facebook- 
bejegyzésében Alexandru Naza-
re pénzügyminiszter. Hozzátette, 
fi gyelembe veszik, hogy a cégek 
nehézségekkel küzdenek a rendel-
kezésre álló készpénz tekintetében, 
ezért ebben az esetben az állam le-
mond a garanciáról.

Kérjék szakember segítségét

Debreczeni László adószakértő ezzel 
kapcsolatban kifejtette: az általá-
nosan érvényes átütemezési mód-
szertan szerint ha például egy cég 
100 ezer lejes adóhátralék törleszté-
sének felosztását kérte, az összeget 
ingatlannal vagy ingósággal kellett 
garantálnia, a járvány időszakában 
felhalmozott adóelmaradásra vi-
szont ezt nem kérik. További köny-

nyítés, hogy arra az adóhátralékra, 
amelynek átütemezését kérik, fel-
függesztik a végrehajtást. A pénz-
ügyminiszter beszámolója szerint ez 
év március 30-áig 55 950 kérést ik-
tattak, összesen 11,95 milliárd lejes 
adóhátralék átütemezését kérték a 
cégek. Ebből 47 014 kérést jóváhagy-
tak, ezek alapján 10,76 milliárd lejes 
adósság átütemezését tették lehető-
vé, ez a teljes összeg 90 százaléka. 
Az adófi zetők 1673 kérést visszavon-
tak, 6098-at a hatóságok visszautasí-
tottak, és további 1186 elemzése még 
folyamatban van. Alexandru Nazare 
közölte, ezt a könnyítést kérte a leg-
több vállalkozó, a lehetőséggel va-
lójában két célt is elérnek, támogat-
ják a cégeket, hogy a válságban ne 
maradjanak pénz nélkül, másrészt 
ösztönzik az adóbefi zetési kedvet is, 

hiszen ha részletekben is, de befi ze-
tik az államkasszába az elmaradá-
sokat. Az adószakértő arra biztatja 
a vállalkozókat, hogy akinek elma-
radása van, mindenképpen kérje a 
felosztott törlesztést, hogy elkerülje 
a végrehajtást, számlái zárolását. 
„Ha valaki adóhátralékot 
halmozott fel és azt törlesz-
teni akarja, mindenképpen 
forduljon szakemberhez, 
mert több lehetőség van 
arra, hogy akár késedelmi 
kamatok egészét vagy lega-
lább egy részét is eltöröljék. 
Öt törvény adta lehetőség van 
arra, hogy a kamatok egy részét el-
engedjék, ez egy összetett szabályo-
zás, ezért szakember segítségével le-
het megtalálni a módszert” – fejtette 
ki Debreczeni László adószakértő.

Mentőöv a cégeknek és az államkasszának
• Továbbra is lehetőségük van a vállalkozásoknak, 
hogy amennyiben adósságuk van az állam felé, kérjék 
a felosztott törlesztést. A pénzügyminiszter szerint 
két célt is elérnek, támogatják a cégeket, másrészt 
ösztönzik az adóbefizetési kedvet is. A lapunk által 
megszólaltatott adószakértő azt mondja, a vállalkozók 
mindenképp éljenek a lehetőséggel, hogy elkerüljék a 
végrehajtást, a számláik zárolását.




