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 » ISZLAI KATALIN

Az Európai Unió országai közül 
Romániában jut a legtöbb kis-

iskolás egy pedagógusra egy friss 
felmérés szerint. Míg a legtöbb or-
szágban két tanár foglalkozik egy ál-
talános iskolai osztállyal, nálunk ezt 
a feladatot az esetek túlnyomó több-
ségében egy személy látja el. Az egy 
tanárra jutó általános iskolások szá-
mát vizsgálta frissen közzétett, 2019-
es adatokra alapozó elemzésében az 
Európai Unió statisztikai hivatala, az 
Eurostat. Mint kiderült, jelentős el-
térések vannak a tagállamok között 
ebben a tekintetben.

Jelentős eltérések 
a tagállamok közt
Az adatok szerint az Európai Unió 
tagállamaiban összesen 24,5 millió 
kisiskolás tanult 2019-ben, a taná-
rok száma pedig kétmillió volt (85 
százalékuk nő). Ennek alapján az 
EU-s átlag az egy tanárra jutó kis-
iskolások számát tekintve átlago-
san 13,5. A tagállamok között ugyan-
akkor jelentős eltérések figyelhetők 
meg: a legjobb helyzetben lévő Gö-
rögországban például mindössze 
8,7 ez az érték, miközben a rangsor 
élén álló Romániában 19,4 kisis-
kolás jut egy pedagógusra. Fontos 
ugyanakkor megjegyezni, hogy ezt 
az adatot az összes diák és pedagó-
gus számának összehasonlításával 
számítják ki, tehát nem szabad ösz-
szetéveszteni az osztályok átlagos 
létszámával – erre mutatott rá meg-
keresésünkre Kallós Zoltán okta-
tásügyi államtitkár is.

Egy osztályra két tanár?
Mint az államtitkár részletezte, Ro-
mániában azért kiugróan magas 
az egy tanárra jutó kisiskolások 
száma, mivel a legtöbb tagállamtól 
eltérően nálunk csak egy tanító ok-

tatja a kisiskolásokat. „Más orszá-
gokban a legtöbb esetben minden 
osztállyal két pedagógus foglalko-
zik, mivel a délutáni oktatás is meg 
van oldva. Így a 20–25-ös létszá-
mú osztályokban egy pedagógusra 
csak mintegy 12 diák jut” – fejtette 
ki az államtitkár. Hozzátette, ná-
lunk viszont hivatalosan nagyon 
kevés helyen működik az iskola 
utáni, úgynevezett after-school 
program. „Mivel nem hagynak jóvá 
két pedagógust egy osztály számá-
ra, a kutatásban szereplő magas 
érték ellenére nem lehet peda-
gógushiányról beszélni Románia 
esetében. Amennyiben azonban 
lehetővé válna, hogy két tanár fog-

lalkozzon egy osztállyal, biztosan 
pedagógushiánnyal küszködnénk” 
– részletezte az államtitkár. Hozzá-
tette: az országban az a jellemző, 
hogy egyes városi iskolákban na-
gyon magas a diáklétszám, a vidéki 
településeken viszont alacsony, így 
átlagosan azzal sincs probléma. Az 
viszont tény, hogy ha nagyon sok 
diák van egy osztályban, nehezebb 
mindenkire kellő figyelmet fordíta-
nia a pedagógusnak. Ezért is szüle-
tett idén az a döntés, hogy az elő-
készítő osztályokba legtöbb 22 diák 
járhat, ezt különleges jóváhagyás-
sal három fővel lehet meghaladni. 
Eddig viszont sok esetben 30–35 
gyerekkel is működtek osztályok.

Sok a diák, kevés a pedagógus Romániában

 » Az országban 
az a jellemző, 
hogy egyes vá-
rosi iskolákban 
nagyon magas 
a diáklétszám, 
a vidéki telepü-
léseken viszont 
alacsony.

Máshol kettő, nálunk egy. Kevesebb pedagógus foglalkozik a kisiskolásokkal Romániában
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 » RÖVIDEN

Császármetszés egy kórosan
elhízott kismamán
A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogo-
lyán Kristóf Megyei Sürgősségi 
Kórház szülészet-nőgyógyásza-
ti osztályán pár hete először 
hajtottak végre császármetszést 
egy 160 kilogrammos testsúlyú 
fiatal anyán, aki többek között 
cukorbeteg is – tájékoztatott a 
kórház vezetősége. A csecsemő 
egészséges, 5 kilogrammos súly-
lyal született. A szülési folyamat 
nem volt egyszerű, hiszen a 32 
éves anyukánál kóros, hármas 
fokozatú elhízást diagnosz-
tizáltak. A császármetszés 
sikeres lebonyolítását három 
szülész-nőgyógyász főorvos, egy 
rezidens, egy intenzív terápiás 
főorvos, egy újszülöttgyógyász 
szakorvos és egy nyolc tagból 
álló kisegítő személyzet segítet-
te. A kismama és a csecsemő is 
jól vannak, hat nap után mind-
ketten jó állapotban távoztak 
a kórházból. Az anyának nem 
ez volt az első szülése, még két 
kisgyereke van. „Mindenképp 
premiernek számít ez kórhá-
zunk szülészet-nőgyógyászati 
osztályán. Hálásak vagyunk a 
szakorvosoknak, ápolóknak és 
mindenkinek, aki segített, hogy 
komplikációk nélkül sikerült 
levezetni a szülést. Egy császár-
metszés lebonyolítása rendsze-
rint egy egész csapat munkáját 
igényli, gratulálok a kollégáim-
nak az eredményes munkáju-
kért, és boldogok vagyunk, hogy 
a kismama és a csecsemő is jól 
vannak” – foglalta össze András 
Pál, a szülészet-nőgyógyászati 
osztály főorvosa.
 
Vizsgázniuk kell az igazgatóknak
Szeptember elsején a tanintézetek 
igazgatói és aligazgatói számára 
lejárt a versenyvizsgával elnyert 
négyéves mandátum, azóta a me-
gyei tanfelügyelőségek neveztek 
ki ideiglenesen iskola-
vezetőket a következő fél évre. 
Mostantól be lehet nyújtani a 
jelentkezési dossziékat a ver-
senyvizsgán elnyerhető hosszabb 
távú tisztségre, amelyek a sikeres 
versenyvizsga után január 10-től, 
a következő félévtől lesznek 
érvényesek. Tegnap kezdődött el 
az iskolák igazgatói tisztségének 
betöltésére kiírt versenyvizsga 
meghirdetése, amelyet most legá-
lisan lehet megtartani, miután a 
törvénymódosítás hétfőn megje-
lent a Hivatalos Közlönyben. Az 
iskolaigazgatók versenyvizsgáját 
nemrég felfüggesztették, majd a 
kormány augusztus 30-i ülésén 
sürgősségi rendeletet fogadott 
el, amely módosította a tavalyi 
55-ös számú törvénynek azt a 
cikkelyét, amely lehetővé tette a 
versenyvizsga megtartását. Így 
a törvény szövege kiegészült az 
iskolaigazgatói versenyvizsga le-
bonyolítására vonatkozó résszel. 
A versenyvizsga-naptár szerint 
szeptember 15-én lehet benyújtani 
az írásbeli vizsgára való jelent-
kezési dossziékat az erre a célra 
kialakított informatikai platfor-
mon, majd szeptember 27–29. 
között értékelik ki a pályázatokat, 
és szeptember 30-án teszik közzé 
az elfogadott pályázók listáját.

A tanintézetek nem tartot-
ták be az európai általános 
adatvédelmi rendelet (GDPR) 
előírásait, ezért megbírságol-
ta a tanügy-minisztériumot 
az adatvédelmi hatóság: a 
szülők beleegyezését és ada-
tait rögzítő nyomtatványokat 
megsemmisítik. A szaktárca 
azt tervezi, formanyomtatvá-
nyokat osztanak szét a szülők 
között, felmérve, hogy mi az 
álláspontjuk a 12 éven felüli 
gyerekük koronavírus elleni 
oltásáról.

 » BÍRÓ BLANKA

A romániai adatvédelmi ható-
ság ( ANSPDCP) megbírsá-
golta az oktatási miniszté-

riumot, mert a tanintézetek nem 
tartották be az európai általános 

A SZAKHATÓSÁG SZERINT A TANINTÉZETEKNEK NINCS JOGUK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE

Adatvédelem: hibáztak az iskolák

 »  Ezek a 
nyomtatványok, 
adatok jelenleg 
is az iskolákban 
vannak, nem ke-
rültek ki onnan, 
és nem használ-
ták semmilyen 
célra – nyoma-
tékosított Kiss 
Imre főtanfel-
ügyelő.

adatvédelmi rendelet (GDPR) elő-
írásait. Erről Sorin Cîmpeanu okta-
tási miniszter számolt be a közössé-
gi oldalon, bejegyzésében azt írja, 
meglepte a bírság. A miniszter ki-
fejti, a szülőknek tavaly kiosztott, 
megfogalmazása szerint „ártatlan” 
formanyomtatvány miatt bírságolt 
az adatvédelmi hatóság, arra hi-
vatkozva, hogy a tanintézeteknek 
nincs joguk a személyes adatok 
kezelésére. Kiss Imre Kovászna 
megyei főtanfelügyelő megkeresé-
sünkre elmondta, az oktatási mi-
nisztérium tavaly ősszel utasítot-
ta a tanintézeteket egy átiratban, 
hogy kérjék a szülők beleegyezését, 
hogy a gyerek részt vesz az online 
oktatásban, bekapcsolja a mikro-
font és a videót, és nem rögzíti a 
távoktatás során elhangzottakat, 
látottakat. A nyilatkozathoz a szü-
lők általános adatait kérték. Ezek a 
nyomtatványok, adatok jelenleg is 
az iskolákban vannak, nem kerül-
tek ki onnan, és nem használták 
semmilyen célra, nyomatékosított 

a főtanfelügyelő. Ugyanakkor az 
adatvédelmi hatóság felszólítására 
ezeket a papírokat megsemmisítik, 
erre szeptember végéig kaptak ha-
táridőt a tanintézetek. Sorin Cîm-
peanu annak xkapcsán nyilatko-
zott az adatvédelmi bírságról, hogy 
a minisztérium azt tervezi, újabb 
formanyomtatványokat osztanak 
szét a szülők között, felmérve, 
hogy mi az álláspontjuk a 12 éven 
felüli gyerekük koronavírus elleni 
oltásáról. A korábbi nyilatkozatok 
szerint a formanyomtatványban 
három opció közül választhatnak a 
szülők: „be akarom oltatni a gyer-
mekemet”; „nem akarom beoltatni 
a gyermekemet”; „határozatlan 
vagyok”. A válaszok alapján dön-
tik el, hogy küldenek vagy sem 
mobil oltócsapatokat az iskolába, 
ha legalább 50–60 pozitív válasz 
befut, lehetővé teszik az oltako-
zást az iskolában. A miniszter 
ugyanakkor hangsúlyozta, nem 
kötelező a válaszadás, ezt a szülők 
„jóérzésére” bízzák.




