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Miközben zajlik a nyolcadiko-
sok képességvizsgája, a tanév-
szerkezet módosítása miatt a 
többi évfolyam még iskolába 
jár. Mindez szervezési gondot 
jelent az iskolák számára, a 
minisztérium az intézményve-
zetők leleményességére bízta, 
miként oldják meg a helyzetet.

 » BÍRÓ BLANKA

A tavaszi egy hónapos kény-
szervakáció miatt hosszab-
bította meg egy héttel a 

tanévet az oktatási minisztérium, 
ám a nyolcadikosok képességvizs-
gájának időpontján nem változtat-
tak. A tanévszerkezet módosítása 
azt eredményezte, hogy miközben 
a megmérettetés zajlik, a többi év-
folyam iskolába jár a vakáció előtti 
utolsó héten. Korábban hasonló 
csúszás nem fordult elő, hiszen 
mire a nyolcadikosok vizsgáztak, a 
többiek már vakáción voltak.

Példátlan helyzet
A példátlan helyzet fejtörést okoz 
az iskolaigazgatóknak, hiszen azo-
kat az épületeket, ahol zajlik a kis-
érettségi, teljesen ki kell üríteni, 
sőt, amíg tart a megmérettetés, on-
line órákat sem mindenhol tudnak 
tartani, hiszen a pedagógusok egy 
része épp a vizsga lebonyolításá-
val lesz elfoglalva, felügyelőként, 
bizottsági tagként, javítóként. So-
rin Cîmpeanu tanügyminiszter egy 
huszárvágással a tanintézetekre 
bízta a megoldást, szervezzék meg, 
ahogy tudják, a vizsgát is és az ok-
tatást is. Hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy utolsó héten általában a má-
sodik félév lezárása történik. „Ez 
sajátos helyzet, az iskolák körül-
ményeitől függ, milyen épületeik, 
termeik vannak, és a szervezéstől. 
Nincs egyetlen, közös megoldás, 
ezért az oktatási minisztérium nem 
adott olyan utasítást az iskoláknak, 
hogy a vizsgák alatt a többi diák 
online kell tanuljon. Elsősorban a 
vizsgaközpont nem minden esetben 
jelenti az egész iskolaépületet. Ha 
egy iskolában van elég tanterem, 
hogy a vizsgaközpontot elkülönít-
sék, és a többi órát is megtartsák, 
akkor ezt megtehetik. Ha egy isko-
lában délután tanulnak a gyerekek, 

akkor ezt a vizsganapokon is meg-
tehetik” – magyarázta a miniszter 
a Digi24 hírtelevíziónak. Hangsú-
lyozta, erőfeszítéseket tettek, hogy 
hogy a hosszú tavaszi vakáció sze-
mélyesen vehessenek részt a diákok 
az órákon, ne halasszák a képesség-
vizsga időpontját, és a tanévet csak 
egy héttel hosszabbítsák meg.

Szokás szerint az iskolák 
leleményességére bízzák
Nem sok értelme volt az egyhetes 
tanévhosszabbításnak, hiszen azo-
kon a napokon, amikor a nyolca-
dikosok képességvizsgája zajlik, 
csak áthidaló megoldásokkal lehet 
megtartani az órákat – szögezte 
le lapunknak Török Zoltán Kolozs 
megyei főtanfelügyelő-helyettes. A 
tanfelügyelőség azt tanácsolta az 
iskolák vezetőségének, hogy a veze-
tőtanács ülésén döntsék el, miként 
szervezik meg az utolsó hetet. Ahol 
van legalább két épület, meg tud-
ják tartani a diákok jelenlétében az 

órákat, ahol nincs, a hétből három 
napon, amikor a képességvizsga 
zajlik, délután jelenléti vagy online 
órákat tartanak. A vidéki iskolákban 
általában egyetlen nyolcadik osztály 
vizsgázik, kevesebb pedagógust 
kell bevonni, hiszen két felvigyázó 
lesz a teremben, kettő a folyosón, 
de a nagyobb kolozsvári tanintéze-
tekben akár 25 tanár is részt vesz a 
vizsga lebonyolításában, ott már 
csak délután tudnak foglalkozni 
a többi diákkal. Minden iskola el-
dönti, hogy számára mi a legjobb 
megoldás, szögezte le Török Zoltán. 
Felmerültek aggályok, miként lehet 
megszervezni párhuzamosan a tan-
év utolsó hetét és a képességvizs-
gát, így az iskolák vezetőtanácsá-
nak leleményességére bízzák, hogy 
mindkettőt minél szervezettebben 
lebonyolítsák. Nincs minden tanin-
tézetnek több külön épülete, hogy a 
vizsgaközpontot el tudja különíteni, 
ugyanakkor több pedagógusra van 
szükség a megmérettetés lebonyo-

MIVEL PÁRHUZAMOSAN ZAJLIK, GONDOT JELENT AZ ISKOLÁK SZÁMÁRA A VIZSGÁK MEGSZERVEZÉSE ÉS A TANÉV UTOLSÓ HETE

Értelmetlen volt a tanév meghosszabbítása

lításánál: a matematika, román 
és magyar szakos tanárok a vizs-
gadolgozatokat javítják – magya-
rázta Kiss Imre Kovászna megyei 
főtanfelügyelő. Az online oktatás 
ugyanakkor utolsó hétre nem a 
legjobb megoldás, hiszen ilyenkor 
végzik az utolsó simításokat. Az 
utolsó hét általában nagyon zsú-
folt, akkor vannak a lezárások, a 
bukásra álló diákokat újra meg-
hallgatják, ám ezt ellehetetleníti, 
ha a pedagógusok a képességvizs-
gán felügyelnek, vagy éppen a dol-
gozatokat javítják. Kiss Imre sze-
rint arra nem lesz lehetőség, hogy 
pontosan órarend szerint megtart-
sák az órákat, az iskolák vezető-
tanácsa eldönti, hogy online vagy 
délután személyesen találkoznak 
a diákok és a pedagógusok. Hétfőn 
még bemehet mindenki az iskolá-
ba, ám ez a román tagozatnak sza-
badnap az ortodox pünkösd miatt, 
szerdán szintén nem lesz vizsga, 
akkor is behívhatják a diákokat.

 » Az utolsó hét 
általában nagyon 
zsúfolt, akkor 
vannak a lezárá-
sok, a bukásra 
álló diákokat 
újra meghall-
gatják, ám ezt 
ellehetetleníti, 
ha a pedagógu-
sok a képesség-
vizsgán felügyel-
nek, vagy éppen 
a dolgozatokat 
javítják.

Cîmpeanu: jelenléti oktatással rajtolhat a tanév szeptember 13-án, ha nem lesz negyedik hullám

Bízik abban Sorin Cîmpeanu 
oktatási miniszter, hogy szep-
tember 13-án jelenléti oktatással 
kezdődhet el a 2021–2022-es 
tanév minden diák számára. A 
tanügyi tárca vezetője a Digi24 
hírtelevízió kedd esti műsorában 
beszélt arról, hogy derűlátásra ad 
okot az alacsony, alig 0,2 ezrelé-
kes fertőzési ráta, mint ahogy az 
is, hogy meghaladta a 4 milliót 
a koronavírus ellen beoltottak 
száma, így van remény arra, hogy 
a diákok szeptemberben vissza-
térhessenek az iskolapadokba, és 
senkinek ne kelljen az online tér-
ben tanulnia, tanítania. „Abban 
a reményben, hogy nem lesz egy 
negyedik hullám, természetesen 
szeptember 13-án mindenki visz-
szatérhet az iskolába” – mondta 
Cîmpeanu. Kitért arra, továbbra 
is a pedagógusok körében a 
legmagasabb, 60 százalékos az 
átoltottság, ráadásul most már 
a diákok is elkezdték felvenni az 
oltást. „A 12–19 éves korosztály-
ból már 127 ezer fi atal beoltatta 
magát. A 12–15 évesek körében 
is csaknem 10 000 oltott van a 829 ezerből. 820 ezer 16 és 19 év közötti fi atal van, ami azt jelenti, hogy csaknem 15 százalékuk már 
megkapta az oltást. Még többen lesznek. Tehát van ok derűlátásra, hogy szeptember 13-án biztonságos körülmények között, jelenléti 
oktatással kezdődjön el a tanév” – összegzett Sorin Cîmpeanu. (Bálint Eszter)

Ha minden jól megy és nem fenyeget a járványveszély, ősszel visszatérhetnek a diákok az iskolapadba




