
Digitális oktatás – megoldások a koronavírus-válság idején 

A koronavírus-járvány beálltával az iskolák bezártak, ezért a diákok és tanárok otthonról, digitalis 

eszközök segítségével kényszerültek folytatni a tanévet. Hargita Megye Tanácsa igyekezett a 

különféle felmerülő problémákra megoldásokat keresni illetve támogatni a tanügyet.  

 

2020. március: Távoktatást indítunk a VIII. osztályosoknak a kisérettségihez való felkészülésre, 

A távoktatást a Hargita Stúdión, illetve kábeltévéken és YouTube-csatornán keresztül tervezzük, 

de lesz külön platform a házi feladatokra:  

https://www.borbolycsaba.ro/tavoktatast-inditunk-a-viii-osztalyosoknak-a-kiserettsegihez-valo-

felkeszulesre/ 

2020. május: Munkafüzetet szerkesztettek a VIII. osztályosoknak a kisérettségire való 

felkészüléshez:  

http://hargitamegyeert.ro/hu/munkafuzet-a-viii-osztalyosoknak-a-kiserettsegire-valo-

felkeszuleshez/ 

2020. április: SuliTv - Vizsgafelkészítő videósorozat indult az Erdély Tv-ben március 30-án a 8. 

osztályosoknak magyar, illetve román nyelv és irodalomból, valamint matematikából:  

https://www.borbolycsaba.ro/sulitv/ 

2020. április: Segítsünk a rászoruló végzős diákokon! - Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete és 

az Aktív Közélet Egyesület adománygyűjtést szervez azon VIII. és XII. osztályos diákok számára, 

akik technikai eszközök hiányában nem részesülhetnek megfelelő oktatási programban, kimaradva 

az online oktatásból:  

https://www.borbolycsaba.ro/segitsunk-a-raszorulo-vegzos-diakokon-2/ 

2020. május: Digitális oktatási rendszer az érettségire való felkészüléshez - A classY Edu digitális 

oktatástámogató rendszerrel segíti Hargita Megye Tanácsa az érettségire való felkészülést, 

elsősorban román nyelv és irodalomból:  

https://www.borbolycsaba.ro/digitalis-oktatasi-rendszer-az-erettsegire-valo-felkeszuleshez-2/ 

https://www.borbolycsaba.ro/tavoktatast-inditunk-a-viii-osztalyosoknak-a-kiserettsegihez-valo-felkeszulesre/
https://www.borbolycsaba.ro/tavoktatast-inditunk-a-viii-osztalyosoknak-a-kiserettsegihez-valo-felkeszulesre/
http://hargitamegyeert.ro/hu/munkafuzet-a-viii-osztalyosoknak-a-kiserettsegire-valo-felkeszuleshez/
http://hargitamegyeert.ro/hu/munkafuzet-a-viii-osztalyosoknak-a-kiserettsegire-valo-felkeszuleshez/
https://www.borbolycsaba.ro/sulitv/
https://www.borbolycsaba.ro/segitsunk-a-raszorulo-vegzos-diakokon-2/
https://www.borbolycsaba.ro/digitalis-oktatasi-rendszer-az-erettsegire-valo-felkeszuleshez-2/


https://www.borbolycsaba.ro/intezkedesek-percrol-percre/: 

 Karcfalván és Jenőfalván átadtuk az első három számítógépet, amelyet a Segítsünk a 

rászoruló diákokon! programban adományoztak; továbbra is várjuk a felajánlásokat 

azoknak a VIII. és XII. osztályos diákoknak, akik technikai eszközök hiányában 

kimaradnak az online oktatásból. 

 12 órától sor került az RMDSZ Csíki Területi Küldöttek Tanácsa első online ülésére, közel 

száz résztvevővel: az RMDSZ koordináltan részt vesz az adománygyűjtésben, 

kezdeményez egy megyei szintű programot a digitális készségek fejlesztésére, 

internetkapcsolattal és eszközzel látná el főleg a hátrányos helyzetűeket.  

 

2020. október: A Digitális oktatás kihívásai címmel nemzetközi műhelybeszélgetést szervezett 

Hargita Megye Tanácsa a Régiók és Városok Európai Hetének keretében. A rendezvény a helyi és 

regionális önkormányzatok szerepét hangsúlyozza, az Európai Bizottság 2021-2027 periódusára 

kiadott Digitális oktatási cselekvési terv hatékony végrehajtásáért. A COVID-19 világjárvány 

komoly problémát okozott a hagyományos oktatási rendszerek számára, különösen a kevésbé 

fejlett régiókban, ahol az iskolák és a családok nem rendelkeznek a kellő digitális felszereltséggel: 

http://hargitamegye.ro/hirek/az-oktatas-az-eu-atfogobb-tarsadalmi-gazdasagi-utemtervenek-

kritikus-eleme.html 

2020. október: A diákság mellett is állást foglal Hargita Megye Tanácsa. Az állásfoglalás alapjául 

szolgál az Európai Bizottság által 2018-ban kezdeményezett Digitális oktatási cselekvési terv. A 

világjárvány időszakában elengedhetetlen lett a digitális oktatás és a digitális kompetenciák 

fejlesztése. A megyei tanács javaslatai alapján, szükség van az IT infrastruktúra biztosítására 

minden régióban és településen, az iskolákban és otthonokban egyaránt. A digitális oktatási 

tartalomnak integrálnia kell a nemzeti kisebbségi háttérrel rendelkező gyermekek lehetőségeit, 

biztosítva ezzel az esélyegyenlőséget minden társadalmi réteg számára. A digitális oktatáshoz 

digitális kompetenciákra van szükség, így a cselekvési tervnek hozzá kell járulnia az oktatásban 

részt vevő valamennyi személy készségfejlesztéséhez, mint például: gyermekek, diákok, tanárok 

és szülők számára is. Szükségszerű az integrált megközelítés és az integrációs programok 
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elindítása az információs és kommunikációs technológiai eszközök használatának elsajátítására. 

Az elvi határozatot egyhangúlag elfogadta a testület: 

http://hargitamegye.ro/hirek/szemleletvaltas-a-fiatal-generacio-oktatasa-es-alkalmazasa-

erdekeben.html 

 

Háttéranyag:  

Tanévkezdés: kérdés, hogy miként indul majd el az oktatás ősszel –  

https://szekelyhon.ro/aktualis/tanevkezdes-kerdes-hogy-mikent-indul-majd-el-az-oktatas-osszel 

Ajánljuk az iskolaigazgatók és tanárok figyelmébe a classY Edu digitális oktatástámogató 

rendszert:  

https://www.facebook.com/watch/?v=567517197530921 

500 munkafüzet a VIII. Osztályosoknak:  

https://www.facebook.com/watch/?v=675534173019525 

Számítógépeket adományoztunk Karcfalván:  

https://www.facebook.com/watch/?v=653982982050016 

Jó hír! Holnap 11 órakor indul a SuliTV az Erdély TV-ben!:  

https://www.facebook.com/watch/?v=677318889705697  
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