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• Pontosan egy hét van hátra a 2021/2022-es tanév kezdetéig: szeptem-
ber 13-án a diákok ismét beülhetnek – nem csak képletesen – az is-
kolapadba, hiszen az oktatási minisztérium már rendelkezett arról, hogy 
az iskola személyes jelenléttel indul. A pedagógusok, a tanulók és szü-
leik is örülnek a hagyományos kezdésnek, ugyanakkor tisztában vannak 
azzal, hogy a koronavírus-járvány negyedik hullámának küszöbén elkép-
zelhető, hogy időszakosan ismét be kell rendezkedniük az online vagy 
hibrid oktatásra. Az illetékesektől, illetve a döntéshozóktól azonban 
ilyen körülmények között is elvárják a következetességet és az észsze-
rűséget, hiszen csak ilyen körülmények között kerülhető el a kaotikus, 
esetlegessé váló oktatás.

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

A személyes jelenléttel zajló 
oktatást részesíti előnyben 
a pedagógusok, a diákok 

és a szülők többsége is különböző 
felmérések szerint, hiszen az online 
tanítás sok mindent tud pótolni, de 
semmiképpen nem tudja ugyanazt 
nyújtani. A járványhelyzet lehetővé 
teszi, hogy jelenléti oktatással kez-
dődjön meg az iskola szeptember 
13-án, kérdéses ugyanakkor, hogy 
erre meddig lesz lehetőség. „Ameny-
nyiben megengedi a járványügyi 
helyzet, és az iskoláink biztonságos 
körülmények között ezt meg tudják 
szervezni, szemtől szembeni ok-
tatásnak kell lennie, hisz úgy tud 
eredményes, hatékony és valóban 
gyermekközpontú lenni a közokta-
tás” – szögezte le Ferencz-Salamon 
Alpár, a Romániai Magyar Pedagó-

gusok Szövetségének (RMPSZ) szak-
mai alelnöke.

A diákokat is zavarja 
a következetlenség

Az oktatási szakember úgy látja: az 
illetékes minisztériumokban idén ész-
szerűbb döntéseket hoztak az elmúlt 
időszak tapasztalatai alapján, a peda-
gógusszövetség ugyanakkor tovább-
ra is a következetességet várja el a 
döntéshozatalban. „A diákok észlelik 
leghamarabb a következetlenséget, 
ezt a pedagógusok nagyon jól tudják” 
– hívta fel a fi gyelmet. Példaként azt 
hozta fel, hogy ha korlátozásokat ve-
zetnek be az iskolákban, de közben 
más intézményekben nem alkalmaz-
nak ugyanolyan intézkedéseket azo-
nos egészségügyi szabályok alapján, 
ez óriási ellentmondást okoz, ami a 
tanulóknak is azonnal feltűnik.

„Nagyon nehéz volt a szülőknek 
is, de főleg a gyerekeknek megma-

gyarázni, hogy miért kell az iskolá-
ban maszkot viselni, miközben más 
zárt helyiségben nem kell. Ez a fajta 
következetlenség sok gondot okozott 
a múltban, de reméljük, hogy most 
visszatér a méltányosság és a követke-
zetesség a döntéshozatalban” – hang-
súlyozta Ferencz-Salamon Alpár.

A tanügyminiszter azon kijelenté-
sével kapcsolatban, miszerint bizo-
nyos fertőzési ráta fölött a be nem ol-
tott pedagógusok nem taníthatnának 
az iskolában, az RMPSZ szakmai alel-
nöke számos tisztázatlan kérdést lát. 
„Elképzeltem egy öt-nyolcas osztályt, 
ahol a pedagógus otthonról online ta-
nítja az iskolapadokban ülő diákokat. 
Ezt felvigyázás nélkül nagyon nehe-
zen lehet megoldani, a humánerő-
forrás-kapacitást pedig nem tudom, 
hogyan lehetne biztosítani” – magya-
rázta. Szerinte ez a nyilatkozat nem 
tartalmazott olyan konkrétumokat, 
amelyek alapján megfelelőképpen le-
hetne értékelni a lehetőségeket.

A megelőzés 
a leghatékonyabb módszer

A szaktárca elképzelése szerint 
ha egy településen 6 ezrelék fölé 
kúszik a fertőzöttségi ráta, akkor 
az online térbe helyezik át a teljes 
oktatást. Ferencz-Salamon Alpár 
úgy véli, ez újabb következetlen-
ségről árulkodik, hiszen feltevődik 
a kérdés, hogy miért „száműzik” a 
digitális térbe azokat a diákokat és 
oktatókat is, akik be vannak oltva. 
„Nem látom az egyértelműen igaz-
ságos és méltányos megoldást erre” 
– tette hozzá.

Úgy véli, egyedüli és valódi meg-
oldást a megelőzés jelenthet. Az 
oltáskampány gyorsítása révén el-
kerülhető, hogy a fertőzöttségi ráta 

6 ezrelék fölé kerüljön, azaz a teljes 
vagy részleges online tanrendbe va-
ló áttérést a magas átoltottsági szint 
tudná hatékonyan megelőzni.

Az RMPSZ egyébként rendsze-
resen javaslatot tesz a tanügymi-
nisztériumban a tanévszerkezettel 
kapcsolatban, ez már a járvány 
előtt is így működött, tavaly pedig 
különböző oktatásszervező kérdé-
sekben is beadvánnyal fordultak a 
szaktárcához. 

Nemrég az oktatási és az egész-
ségügyi miniszter, valamint a kor-
mányfő jelenlétében került sor egy 
megbeszélésre, melynek során a tan-
évkezdés feltételeiről egyeztettek az 
illetékesek. Ezt követően Sorin Cîm-
peanu tanügyminiszter egy sajtótá-
jékoztatón beszélt arról, hogy azok 

Vissza az iskolapadba!
Az oktatók és a diákok számára a következetesség a legfontosabb járványhelyzetben is

„ Elképzeltem egy öt-nyolcas 
osztályt, ahol a pedagógus 
otthonról online tanítja 
az iskolapadokban ülő 
diákokat. Ezt felvigyázás 
nélkül nagyon nehezen 
lehet megoldani, a 
humánerőforrás-kapacitást 
pedig nem tudom, hogyan 
lehetne biztosítani.

A szüneteken az udvaron levehetik a maszkot a diákok és tanárok, csak az iskola beltereiben kell azt viseljék ▴  KORÁBBI FELVÉTEL: HAÁZ VINCE




