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• A nyolcadikos és 
tizenkettedikes diákok 
többsége magánórákra 
jár, főként a városiak, 
és többségüknek javult 
is a tanulmányi ered-
ménye a fizetett felké-
szítők nyomán – derült 
ki egy átfogó felmérés-
ből, amelynek készítői 
javaslatokat fogalmaz-
nak meg, hogy minden 
diák egyformán hoz-
zájuthasson az iskolán 
kívüli pluszórákhoz, 
felkészítőkhöz.

SIMON VIRÁG

A z IRES közvélemény-kutató 
intézet által készített orszá-
gos felmérésben olyan di-

ákokat kérdeztek meg, akik tavaly 
érettségiztek vagy jelenleg V–XII. 
osztályosok, illetve olyan szülőket, 
akik ilyen korú gyerekeket nevelnek.

Mit mondanak a szülők?

A válaszadó szülők szinte kivétel 
nélkül egyetértettek abban, hogy a 
diákoknak szükségük van magánó-
rákra is, és ezt a szolgáltatást is meg 
kellene adózni. Elsősorban a városon 
élő, közép- és felsőfokú végzettséggel 
rendelkező szülők nyilatkozták azt, 
hogy elégedetlenek a közoktatással 
és ezért fordultak magánórákat adó 
tanárokhoz. A felmérésből kiderült, 
hogy a városi gyermekek közül min-

den harmadik magánórára jár, ez a 
szám sokkal gyakoribb a nyolcadi-
kosok és tizenkettedikesek esetében. 
A legtöbb diák matematikából (80 
százalék) igényli a magántanár se-
gítségét, de román- (33 százalék) és 
idegennyelv-tanárhoz (29 százalék) is 
sokan járnak. A magánóra árát egyé-
ni egyeztetések nyomán határozzák 
meg, és elenyésző azon esetek száma, 
amikor szerződésben rögzítik ezt és 
adót fi zetnek a kapott összegekért. 
Általában egy alkalom ára 50–100 lej 
között váltakozik, és a megkérdezett 
szülők arról számoltak be, hogy a ma-
gánórákra havonta általában 300 lejt 
költenek. A válaszokból kiderült az 
is, hogy elsősorban azok küldik gyer-
meküket magántanárhoz, akik anya-
gilag jobban állnak és azt szeretnék, 
hogy gyermekük az átlagosnál jobban 
fel legyen készülve egy-egy tantárgy-
ból. A vidéki sokgyermekes családok 

számára a magánórák megfi zethetet-
lenek; a szülők azt nyilatkozták, nincs 
lehetőségük arra, hogy gyermekeik 
magánórán bővítsék ismereteiket.

Mit mondanak a diákok?

A megkérdezett diákok negyede úgy 
érzi, hogy szüksége lenne magánórá-
ra, de szülei ezt nem tudják kifi zetni. 
A tanulók elsősorban a vizsgákra 
való felkészülés előtti időszakban, 
az online iskola miatt és a jobb ta-
nulmányi eredmények reményében 
tartják fontosnak, hogy a tanórák 
után valaki átvegye velük a leckét, 
megmagyarázza azt, amit az iskolá-
ban nem értettek meg. Azok közül, 
akik pluszórákra járnak, háromból 
egy gyermek két tantárgyból is ma-
gántanárhoz jár. Legtöbben heti egy 
alkalommal, négy diákból egy pedig 
hetente többször vesz részt felkészí-

tőn. A válaszadó diákok 62 százaléka 
nem saját tanárához jár magánórára. 
A legtöbb diák (83 százalék) a felké-
szítő tanár lakásába megy, az esetek 
felében a tanár egy diákkal foglalko-
zik a magánórán, de az esetek 40 szá-
zalékában 2–3 diákból álló kiscso-
portos felkészítőket tart. A tanulók 
szinte egyöntetűen azt nyilatkozták, 
hogy a magánórák segítenek nekik 
felkészülni a vizsgákra és elégedettek 
a tanárral; 73 százalékuk esetében a 
tanulmányi eredmények is látható 
módon javultak. A diákok szerint fon-
tosak a jó jegyek, és ezek növelik az 
önbizalmukat is.

Felszámolni a szakadékot

A felmérést kiértékelő szakmai szer-
vezetek megfogalmaztak néhány 
javaslatot, amelyet a szakminisztéri-

um fi gyelmébe ajánlottak: hozzanak 
létre egy tanulmányi értékjegyet 
(vouchert) uniós pénzalapokból 
azoknak a családoknak, ahol az egy 
főre eső havi jövedelem nem haladja 
meg az országos minimálbér duplá-
ját. Ezekkel lehessen a magánórákat 
tartó tanárokat is kifi zetni, de köny-
veket, tanfelszereléseket is vásárolni. 
Folytassák az online oktatás miatt 
létrehozott Iskola az iskola utáni 
programot idén a nagyvakációban és 
a 2021–2022-es tanévben is, lehetősé-
get adva a diákoknak, vidéken és vá-
roson egyaránt, hogy saját tanáruk-
kal, tanórák után ismételhessenek, 
tanulhassanak. A programban részt 
vevő tanárokat fi zessék órabérre. Te-
gyék lehetővé, hogy a városi tanárok 
felkészítőket tartsanak olyan vidéki 
iskolákban, ahol nincsenek szak-
tanárok, és szervezzenek nyári fel-
készítőket, pótlóórákat ott, ahol ezt 
igénylik a diákok és szüleik.

Szabályozzák és ellenőriz-
zék azt is – javasolják a szak-
mai szervezetek –, hogy saját 
tanára ne tarthasson magán-
órát a diáknak, és a magán-
órákból származó juttatást 
adózzák meg. Hosszú távon 
hozzanak létre a vidéki településeken 
olyan központokat, ahol a gyermekek 
díjmentesen pluszórákra járhatnak, 
hogy felkészülhessenek a tanórákra, 
vizsgákra. Mindezt ne csak az elemi 
osztályokban, hanem a gimnázi-
umban is. A szakemberek szerint 
értékelni kell a megyei erőforrás és 
nevelési tanácsadó központokat, és 
ha szükséges, átszervezésekről kell 
dönteni, hogy hatékonyan működje-
nek, segíteni tudjanak tanároknak, 
diákoknak is. De az osztálylétszá-
mok csökkentésére is szükség lenne, 
hogy a tanárok jobban oda tudjanak 
fi gyelni a diákokra és a diákok job-
ban megértsék, mit magyaráz nekik 
a pedagógus.

Kisebb létszámú osztályokban 
jobban meg tudják érteni 
a diákok a leadott tananyagot

▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

A Kovászna megyei rendőrség 
arról tájékoztatott, hogy négy 

– 16–17 éves – fi atalkorú ellen zajlik 
kivizsgálás: fennáll a gyanú, hogy 
szombatra virradó éjszaka közülük 
ketten festékszóróval felírták a szo-
borcsoport talapzatára a Trianon 
1920 feliratot, felfestették a magyar 
nemzeti színeket, több márványlapot 
eltávolítottak. A másik két fi atal eza-
latt őrt állt, felügyelték a helyszínt, 
hogy ne érjék tetten őket. A rendőr-
ség rongálás bűncselekményének 
gyanújával folytatja a nyomozást.

Az előzményekről

A rendőrséget szombaton délután 
értesítették a vandalizmusról; kora 
estére a Tega köztisztasági vállalat 
munkatársai eltüntették a rongálás 
nyomait, megtisztították a talapza-
tot. Az incidens azt követően történt, 
hogy pénteken délután egyórás elté-
réssel, először a Sepsiszéki Székely 
Tanács szervezésében zajlott Tria-
non-megemlékezés több száz részt-
vevővel, majd a Calea Neamului 
(Nemzet Útja) román szélsőjobbol-

dali szervezet hívei a román katona 
szobránál koszorúztak, onnan pedig 
a Mihai Viteazul-szoborhoz vonulva 
ünnepelték a békediktátum évfordu-
lóját. A szoborrongálást a sepsiszent-
györgyi önkormányzat, Antal Árpád 

polgármester és Ráduly István pre-
fektus is elítélte. „Elítélek minden 
olyan gesztust, mely a közösségek jó 
együttélését veszélyezteti. Mi, sep-
siszentgyörgyiek nem örvendtünk 
a román szélsőségesek felvonulá-

sának városunkban, de civilizált 
türelemmel félrefordítottuk a fejün-
ket” – írta közösségi oldalán Antal 
Árpád, aki nyugalomra és visszafo-
gottságra kért mindenkit. 
Ráduly István, Kovászna 
megye prefektusa állás-
foglalásában kifejtette, a 
Trianon-megemlékezések 
előtt felkérte a feleket, tar-
tózkodjanak a társadalmi 
békét megzavaró provokatív 
tettektől, és most csalódott, hogy ez 
mégis megtörtént.

Bíró Blanka

Négy magyar tizenévest gyanúsítanak a szoborrongálással
• A sepsiszentgyörgyi szoborrongálást követő nyomo-
zás során négy tizenéves fiatalra terelődött a gyanú, 
miszerint szombatra virradó éjszaka összefestették, 
megrongálták a Mihai Viteazul szoborcsoport talapza-
tát. Értesüléseink szerint mind a négy kamasz magyar 
nemzetiségű.

Felírták a Trianon 1920 feliratot, 
és felfestették a magyar nemzeti színeket

◂  F O R R Á S :  S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y  
     POLGÁRMESTERI  HIVATALA

Hasznos, de sokaknak túl drága
Magánóra: diákokat és szülőket kérdeztek az iskolán kívüli, fizetett felkészítőkről




