
Régóta panaszkodnak a pedagó
gusok a sok papírmunkára, ami 
elveszi idejüket és energiájukat 
attól a munkától, amelyet való
jában végezniük kellene: a diá
kokkal való foglalkozástól. Most 
úgy tűnik, a minisztérium hajlan
dó csökkenteni a kötelező for
maságokat, és figyelembe veszi 
a pedagógusok véleményét.
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Az oktatási minisztérium 
november 18-a és január 
15-e között felmérést vé-

gez arról, hogy a pedagógusok a 
rájuk rótt papírmunka melyik ré-
szét tartják fontosnak, és melyiket 
fölöslegesnek. A minisztérium 
honlapján kérdőívet tettek köz-
zé, amelyet a pedagógusok online 
tölthetnek ki, értékelve egy-egy, 
a minisztérium által követelt irat 
valódi hasznát.

A szaktanároktól kért iratok 
között vannak az éves munka-
tervek, a lecketervek, a diákok 
elégedettségéről szóló felméré-
sek, az osztálynapló, továbbá a 
minden gyerek fejlődését külön 
követő megfigyelési napló, a pe-
dagógus európai CV-je, amely-
hez végzettséget, továbbképzőket 
igazoló iratokat kell csatolni, az 
éves önértékelési lap, valamint az 
ehhez csatolandó igazoló beszá-
moló. Az osztályfőnököknek és 

az osztálytanítóknak ezenkívül az 
osztályukkal végzett tevékenysé-
gükről is tervet kell készíteniük, 
naplót kell vezetniük, amelyben a 
gyerekekről és családjukról szóló 
adatok szerepelnek, a tantestület-
nek minden félév végén írásban 
kell beszámolnia diákjaik tanul-
mányi és magaviseleti helyzetéről, 
amennyiben pedig a diákokkal 
akár tanulásban, akár magavise-
letben problémák adódnak, azt 
írásban is kell közölni a szülőkkel. 

Vezetni kell továbbá az osztály-
naplót, a jegyeket be kell írni az 
ellenőrzőkbe. 

A minisztérium által kért ira-
tokon kívül az iskola és a tanfel-
ügyelőség is követel papírmunkát 
a tanároktól. Statisztikát kell ké-
szíteniük a hiányzásokról, az év 
eleji felmérésekről, az osztályban 
kiosztott ingyenes tankönyvekről, 
jegyzőkönyvet kell vezetni a szü-
lői értekezleteken, de a módszer-
tani katedrák munkáit is vezetni 

kell, ezeknek is van tevékenységi 
tervük, beszámolójuk, és jegyezni 
kell egymás óralátogatásait is. A 
lelkiismeretes osztályfőnökök an-
nak érdekében, hogy jobban meg-
ismerjék tanítványaikat, valamint 
az osztályon belül az erőviszonyo-
kat, különböző kérdőíveket töl-
tethetnek ki diákjaikkal, aminek 
persze úgy van értelme, ha ki is 
értékelik azokat. Amennyiben 
érdemfokozatra pályázik valaki, 
ismét egy sor papírt kell össze-

szednie, melyekkel többek között 
a munkaköri leírásán túli, isko-
lán kívüli, de a diákok érdekében 
végzett munkáját igazolja (felzár-
kóztatás vagy tehetséggondozás 
területén végzett pluszmunkáról, 
pályázatokról is lehet itt szó).

Minden, ami fölösleges, tűn-
jön el! – szól az oktatási minisz-
térium felhívása. Oana Badea 
államtitkár arra kéri a pedagógu-
sokat, hogy a kérdőív kitöltésével 
nyilvánítsanak véleményt, milyen 
iratokat tartanak fontosnak peda-
gógusi munkájukban és melyeket 
vélnek fölöslegesnek. Hangsú-
lyozta, a kezdeményezés azért 
született, mert sok visszajelzést 
kaptak arról, hogy a pedagógusok 
elégedetlenek a túl sok papírmun-
ka miatt.

A kérdőívek kitöltésekor a 
válaszadóknak nem kell feltüntet-
niük nevüket, sem az iskolát, ahol 
tanítanak. Ezekben a napokban 
aktívvá válik a debirocratizare@
medu.edu.ro e-mail cím is, amely-
re a pedagógusok megírhatják a 
munkájukban meglévő bürokrá-
ciával kapcsolatos véleményüket. 
A felmérés végén a minisztérium 
meghatározza, milyen iratokról 
fognak lemondani. 

– Ám amit a felmérés után hasz-
nosnak vélünk a pedagógusi mun-
ka eredményessége szempontjából, 
azt minden tanárnak vállalnia kell 
– szögezte le Oana Badea. 

társadalom
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Kevesebb papírmunka reményében

A katalógus vezetésén túl számottevő papírmunka hárul a tanárokra. A szaktárca felkérte őket, „szavazzák ki” a fölösleges dokumentumokat 

Ezüstgyopár-díjas pedagógusok
a Romániai Magyar pedagógusok 
szövetsége kétévente ítéli oda 
az életmű-díjnak számító Ezüst
gyopár díjat a pályájukat befutó, 
eredményes pedagógusoknak 
lel kiismeretes munkájuk elisme
ré seképpen. Idén hét Hargita 
me gyei pedagógust díjaztak. so
rozatunkban az ő laudációjukból 
közlünk részleteket. 

Mandel lászló,
a közösségépítő
Építeni kétféleképpen lehet. 

Egyrészt téglát téglára rakva, mal-
terral összekötve, hogy bizton áll-
janak a falak, másrészt lélekben. 
Mindkét esetben komoly, szilárd 
alapra van szükség, hogy amit fel-
építünk, ne bizonyuljon ingatag 
kártyavárnak, hanem dacolva az 
idők viharaival, büszkén hirdesse 
az építő nevét, emlékét. Mandel 
Lászlóról elmondhatjuk, hogy ő 
is egész életében épített, kétféle-
képpen is. Ha kellett, iskolát, kul-
túrotthont – ha kellett, közössé-
get. Konok kitartással, mint Mó-
zes, nem engedve a kicsinyhitűek 
kérésének, meg nem torpanva az 
ezernyi akadály előtt, nem hagyva 
magát eltántorítani a céltól.

1940-ben született Brassóban, 
és még kisgyerek, amikor a család 

Csíkszeredába költözik. 1964–
1967 között elvégzi a Pedagógiai 
Főiskolát Marosvásárhelyen, majd 
az akkor kötelező katonai szolgá-
lat után 1968. február 1-jétől meg-
kezdi tanári pályáját. Mint a régi, 
kommunista világban mindenki, ő 
is sok helyen megfordult, amíg vé-
gül hazakerült Csíkszeredába.

Arad megyében Vadász falu 
általános iskolájában minden reál-
nak nevezhető tantárggyal kezdte 
a tanítást. 1969–1972 között már 
a Kisiratoson és Zimándközben 
dolgozik.

1972–1980 között a csík-
szentmihályi általános iskola ta-
nára. Nemcsak óráin, az iskolán 
kívüli tevékenységeken is az ér-
tékek építése, megőrzése a célja. 
Talán ekkortól mondhatjuk azt, 
hogy Mandel László megkezdte 
az építést: a kultúrotthon építésé-
ben segédkezett. És osztályaiban 
építette a közösséget, erősítette 
a magyarságtudatot, óvta szel-
lemi örökségünket. 1980-tól a 
csíksomlyói gyermekotthonban 
dolgozott, 1983-ig matematikata-
nárként, majd 1986-ig aligazgató-
ja is az intézménynek. 1986-ban 
bekerül a csíkszeredai 9-es Számú 
Általános Iskolába matematikata-
nárnak. Mintegy 7 évig szervezte 

Homoród- és Tusnádfürdőn a 
matematikatáborokat. 

Aztán az 1989-es események 
után igazgatóhelyettes, majd 
1990. február 1-jétől a 9-es és 12-es 
számú iskolákból egyesült új in-
tézmény igazgatója lesz. Rendkí-
vüli körülmények között kellett 
az alapoktól kezdenie: két vegyes 
tannyelvű iskolából vált ki a ma-
gyar tagozat, hogy önálló magyar 
tannyelvű iskolát alapítson. A két 
iskola közösségét kellett eggyé 
formálni, és ennek a 2060-as lét-
számú gyermeksereggel és több 
mint száz tanerővel rendelkező új 
intézménynek az alapjait letenni. 

Az épület elkészülte még kevés 
egy tömeg közösséggé válásában, 
hiszen az még csak holt anyag. 
Sokkal nagyobb feladat két isko-
la gyermekeinek és nagyszámú 
tantestületének az egy csapattá 
kovácsolása. 20 év távlatából el-
mondhatjuk, hogy ez teljes mér-
tékben sikerült. Állíthatjuk, hogy 
e vállalt küldetését is kiválóan tel-
jesítette Mandel László. 

Nyugállományba vonulásával 
sem távozott egészen szeretett 
iskolájából, hiszen a Nagy Imre 
Egyesület alapító tagja és elnöke, 
így gyakran jár be hivatalos ügy-
intézésre. Az alapítvány feladatai 

által még szoros kapcsolatot tart 
fenn az iskolával, annak pedagó-
gusaival. Ehhez a munkájához kí-

vánunk még sok erőt, kitartást és 
lendületet!

(Bedő Aranka)

Mandel László. Ha kellett, iskolát, ha kellett, közösséget épített


