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

E zentúl a diákok is kiértékel-
hetik tanáraik munkáját, az 
erre vonatkozó miniszteri 

rendelet már meg is jelent a Hiva-
talos Közlönyben, így szerdától már 
életbe is lépett. Ezzel a tanulóknak 
is megadják az esélyt arra, hogy 
pontozzák oktatóik munkáját 16 té-
mában egy 1-től 5-ig terjedő skálán, 
már a jelenlegi félév végétől.

Névtelenül és őszintén

A visszajelzésre szolgáló kérdések 
között szerepel, hogy a tanár ért-
hetően magyarázza-e el a tananya-
got, továbbá mennyire érdekesek 
az osztályban kapott feladatok, 
mennyire fordul bátorítóan a diá-
kok felé, ösztönzi-e a tanulók közti 
versengést, biztonságban érzi-e 
magát a diák az órája közben, vagy 
a tanár tiszteletben tartja-e a diá-
kokat. A nyomtatvány két nyitott 
kérdést is tartalmaz, amelyekre a 
diákok szabadon válaszolhatnak, 
és kifejthetik, hogy mi az, amivel 
elégedetlenek. „Szeretném, ha ennél 
a tantárgynál...” – itt leírhatják, mit 
szeretnének, milyen legyen a han-
gulat vagy tanár az adott órán. „Ha 
ez után a félév után közölhetnél egy 
gondolatot a tanárral, mi lenne az?” 
– ennél a kérdésnél pedig személyes 
üzenetüket fogalmazhatják meg a 

tanáruknak. A végén azt is be kell 
jelölniük a diákoknak, hogy az órák 
körülbelül hány százalékán vettek 
részt abban a félévben. A kiérté-
kelők kitöltése névtelenül történik a 
félévek végén, és az osztályfőnökök 
szervezik, digitálisan vagy kézzel ír-
va is kitölthetők. A tanárok csak az 
általános jelentéshez férnek hozzá, 
és a következő félév elején a tanár 
minden osztályban megbeszéli a 

tanulókkal az elemzés eredményeit, 
hogy megértse és javítson a tanulók 
által jelzett problémákon, elősegítve 
az azonosított pozitív szempontok 
érvényesülését – áll a kiértékelést 
szabályozó hivatalos módszertan-
ban. Tilos szelektíven, csak bizonyos 
tanárokról kiértékelőt kérni, ugyan-
akkor a módszertan azt is leszögezi, 
hogy tilos korlátozásokat bevezetni 
vagy büntetni a diákokat a kifejezett 
véleményük miatt mind a visszajel-
zési folyamat során, mind pedig a 
félévi visszajelzést követően.

Kihívás a visszajelzések 
kezelése
Molnár Zoltán marosvásárhelyi 
földrajztanár, a Tanügyi Szabad 
Szakszervezetek Szövetségének 

(FSLI) Maros megyei elnöke sze-
rint még nem világos, hogy milyen 
irányban használja majd fel a mi-
nisztérium ezt, de nem tartja rossz 
ötletnek a diákok által történő kiér-
tékeléseket. Nyitott tanárnak tartja 
magát, éppen ezért úgy érzi, bármit 
meg lehet beszélni a diákokkal, ha 
ezt megfelelő hangnemben közlik 
a pedagógussal. Vannak olyan kol-
légái, akik évek óta gyakorolják ezt 
a lehetőséget, és minden év végén 
leíratják diákjaikkal, hogy mi volt 
jó, mi nem, mit szerettek volna más-
képpen, és ezeket fi gyelembe véve 
javítanak saját módszereiken – vilá-
gított rá Molnár Zoltán. „Sem a diák, 
sem a szülő nincs arra felkészülve, 

hogy egy tanár évi minősítését meg 
tudja határozni, de ha a tanárok ki-
értékelése a munkafolyamat javítá-
sára szolgál, akkor ez egy jó dolog. 
Nem mérvadó az évi értékelésnél, 
hiszen extrém esetek mindig van-
nak, de ez pozitív irányba viheti el 
az oktatási folyamatot. A mi oktatási 
rendszerünkből hiányzik ez a fajta 
tanár-diák kapcsolat, ami a vissza-
jelzések kezelésén alapul. Sokszor 
nem lehet építő kritikát mondani, 
mert sokan megsértődnek, ezen 
javítani kell, fontos nyitni, mert ez 
mindenkinek a javára szolgál” – 
osztotta meg véleményét tanárként 
a kiértékelésről. Hozzátette, el kell 
feledni azt, hogy a tanár bosszúálló 
lesz, ha megtudja a diák vélemé-
nyét. Ő maga is arra biztatja diák-
jait és a szülőket is, hogy beszéljék 
meg az adott tanárral, bármi gond 
akad az iskolában. „Vannak extrém 
esetek, de nem ez a normá-
lis. Ha vannak problémák, 
azokat meg kell oldani, de 
a jóhiszeműség kell vezérel-
je a tanárt, szülőt és diákot 
minden téren” – tette hozzá 
a földrajztanár. Bevallotta, 
ő is fogja használni, mert 
látta a kollégáknál is, hogy 
mennyire segíti a munkáju-
kat. „Fontos, hogy megfelelő 
tisztelettel szóljunk a tanárhoz a ki-
értékelőben, és az a lényeg, hogy a 
diák leírja, milyen érzéseket váltott 
ki belőle egy-egy óra. Mert lehet, 
hogy nem tudja elmondani, hogy 
az adott órán fejlődött-e vagy sem, 
ugyanis az egy hosszabb folyamat 
eredménye, de a tanár módszereiről 
és a személyes megélésekről lehet 
nyugodtan beszélni” – hangsúlyoz-
ta véleményét a tanár-diák kapcso-
lat újabb lépcsőfokaként szolgáló 
kiértékelőről a Tanügyi Szabad 
Szakszervezetek Szövetségének 
(FSLI) Maros megyei elnöke.

A hazai oktatási rendszerből 
hiányzik az a fajta tanár-diák 

kapcsolat, ami a visszajelzések 
kezelésén alapul
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A N T A L  E R I K A

A regionális iroda vezetője, az 
erdélyi program koordinátora, 

Bessenyei Sarolta a Székelyhon érdek-
lődésére elmondta, a projekt lényege a 
tudástranszfer, azoknak a jó példák-
nak az alkalmazása, amelyek Magyar-
országon már beváltak és működnek. 
Az önkormányzatoknak az új európai 
uniós fi nanszírozási időszakban újra 
kell gondolniuk és tervezniük a tele-
pülésstratégiát, amelyhez a lakossági 
igények felmérése is hozzátartozik. 

Ehhez a munkához adja a mintát és 
módszertant a Településszonda. „Az 
önkormányzati alkalmazottaknak, 
képviselőknek ingyen képzést nyúj-
tunk, azt szeretnénk ugyanis, ha fő-
ként a magyar települések a fejlesztési 
stratégiájukat olyan módszer szerint 
dolgoznák ki, ami már bevált Európai 
Unió-szinten” – magyarázta a prog-
ram koordinátora.

Tekintettel 
a helyi adottságokra

Kérdésünkre, hogy mekkora idő-
tartamot szánnak a projektnek, 

Bessenyei Sarolta elmondta, a kis-
településeken minimum három hó-
napig, a nagyobb városokban akár 
egy évig is eltarthat a felmérés. „A 
lakosságot, a civil szervezeteket, az 
egyházakat, vállalkozókat kérdez-
zük, vagyis valamennyi társadalmi 
réteg igényeit felmérjük” – fűzte 
hozzá, majd azt is elmondta, hogy 
a magyarországi szakértőkkel kö-
zösen dolgozzák ki a lépéseket, 
fogalmazzák meg a kérdéseket egy-
egy település adottságait fi gyelem-
be véve. A Településszonda célja, 
hogy a helyi közösség igényeire   re-
fl ektálva olyan javaslatokat fogal-

mazzon meg, amelyek segítségével 
hatékonyabban szervezhető meg 
egy-egy település, térség szolgálta-
tási rendszere. E rendszeren belül 
a környezeti és gazdasági szem-
pontból is fenntartható helyi tö-
megközlekedést, az egészségügyet 
és szociális ellátást, a hulladék-
gazdálkodást, az energiatermelést 
vagy a helyi erőforrásokra és ha-
gyományokra épülő szolgáltatások 
szervezését vizsgálja.

Ott indul, ahol nyitottsággal 
fogadják 

A részvételi kutatás eredménye egy 
műszaki tartalommal ellátott cse-
lekvési terv az önkormányzati és 
kormányzati döntéshozók számá-
ra, amely a konkrét helyi igénye-
ket, a trendeket és a megoldásra 

váró problémákat is tartalmazza. A 
Digitális Falu Program okos, digi-
tális megoldások alkalmazásával 
kívánja növelni a falvak megtartó 
erejét és az ott élők életszínvona-
lát. A program a vidéki térségek-
ben élők és a falvakban 
letelepedni szándékozók 
számára kívánja vonzó-
vá tenni a kistérségeket. 
Arra a kérdésünkre, hogy 
melyek lesznek azok a 
települések, ahol a Tele-
pülésszondát megvaló-
sítják, Bessenyei Sarolta 
elmondta, ez az adott te-
lepülés önkormányzatának hoz-
záállásától függ. Ahol nyitottan 
fogadják a kezdeményezést és nem 
elégednek meg azzal, hogy lemá-
soljanak egy már létező stratégiai 
mintát, ott megvalósul a program.

Legyen digitális jólét Székelyföldön is
• A Magyarországon 2015 óta működő Digitális Jólét Program Erdélybe, azon belül 
Székelyföldre is kiterjeszti a Digitális Falu Programot, annak első intézkedését, a 
Településszondát. A Maros, Hargita és Kovászna megyékben induló projekt regionális 
irodája Marosvásárhelyen működik.

• Szerdától már életbe is lépett a Hivatalos Közlönyben 
megjelent minisztériumi rendelet, miszerint ezentúl a diá-
kok is adhatnak visszajelzést tanáraik munkájáról. A kez-
deményezés lényege az oktatási folyamat javítása lenne, 
de sokat kell még fejlődnie a tanár-diák kapcsolatnak 
ahhoz, hogy a diákok megfelelő nyelvezettel, ugyanakkor 
őszintén el merjék mondani véleményüket tanáraikról. 

Új fokozat a tanár-diák viszonyban
Ezentúl a tanulók is kiértékelhetik tanáraik munkáját




