
TELESULIS GONDOLATOK 

Kolozs megye tanfelügyelősége adott otthont tegnap, 2021. december 3-án a Telesuli 

tavalyi projektjében tevékenykedő pedagógusok díjazásának. A rendezvényt megtisztelte 

jelenlétével Tasnádi Szilárd megyei prefektus is, aki kiemelte a tanári munka fontosságát minden 

időben.  

A Báthory díjazott pedagógusai: Bartha Magda, Kaszián Etelka, Marthi Szidónia, Péterfi 

Wanda, Sălăjan Mária, Szováti Erika, Tárkányi Erika, Tulogdi Mónika, Timár Ágnes, Zágoni 

Melinda, Isac Claudia, Szilágyi Judit, dr. Nagy Örs, Kassay Sándor, Cseh Tünde, dr. Váradi Éva, 

Wolf Ágnes. 

Gratulálunk közösségért végzett munkájukhoz!  

Pedagógusaink a következőképpen vallanak a Telesuli tapasztalatairól:  

“A Telesuli egy számunkra eddig ismeretlen kihívás elé állított, egy olyan 

kezdeményezés, amely elsősorban az on line oktatás hiányát vagy hiányosságait hivatott pótolni. 

Szükségessége abból fakad, hogy az oktatás helyzete megváltozott, a tanórákon való fizikai 

jelenlét lehetetlenné vált. A hirtelen történő váltás felkészületlenül érte mind a diákokat, mind 

pedig a pedagógusokat egyaránt, kiváltképp oktatási rendszerünket.  

A diákok oldaláról közelítve, a minisztérium javasolta on line oktatás helyenként 

megvalósíthatatlan, aminek oka a folyamat megvalósításához szükséges eszközök, illetve az 

internetkapcsolat hiánya. Pedagógus szemmel nézve a kialakult helyzetet, azt élhettük át, hogy a 

tapasztalattal, az eddig alapos szaktudással felvértezett szakember hirtelen olyan kihívással 

szembesült, amelynek teljesítéséhez már nem elegendőek a hagyományosan alkalmazott 

eszköztárak, a tantárgyi tudás, a pedagógiai-pszichológiai ismeretek, hanem más 

készségek/képességek kerültek előtérbe, amelyeknek birtoklása elengedhetetlen az on line 

oktatás megvalósításához. A pedagógus olyan eszközök és felületek használatára kényszerült, 

amelyek eddig nem képezték a mindennapi munka szerves részét. Előzetes képzések hiányában 

mindenki megpróbált a lehető legjobban megfelelni. Természetesen minden tevékenységben a 

diák tudásának, képességeinek gyarapítása volt a cél.  

A közös törekvések ellenére is maradtak a kialakult helyzetben hiányosságok, 

amelyeknek lefedését célozta meg a Telesuli.  

A Telesuli felhívásáról értesülve elsősorban az gondolkodtatott el, hogy megfelelünk-e a 

számunkra újszerű követelményeknek? Hiszen szerepkörünk némileg megváltozik, amikor a 

kamera lencséi előtt állunk és tanítunk. Az új szerepkör betöltése számtalan kérdőjelet ébresztett 

bennünk. Elsősorban azt a kérdést kellett magunkban megválaszolni, hogy vállalhatjuk-e ezt az 

önkéntes munkát, a vele járó felelősséget? Pedagógusok számára cseppet sem szokatlan az 



önkéntesen vállalt feladatok, projektek végrehajtása, különösen akkor, amikor ezek közösségi 

érdekeket szolgálnak, a jövendő nemzedékéét. Döntésünket nagy mértékben befolyásolta az, 

hogy ezzel olyan gyerekeken segíthettünk, akik esetében az on line oktatás is kudarcot vallott. A 

televízió teret adott egy másfajta oktatás megvalósítására. A program szerinti, évfolyamokra 

lebontott adások, valamilyen szinten helyettesítették a hagyományos oktatást. Az ehhez 

szükséges anyagi feltétetlek szinte semmiben sem különböztek a már ismertektől. Munkánk 

során a tankönyvekre támaszkodtunk, megkíséreltünk mindenki számára érthető, felhasználható 

ismereteket nyújtani. A televízióban vetített telesulis anyag egyszeriségét az hidalta át, hogy 

bármikor visszanézhető interneten. 

Reméljük, hogy a világjárvány okozta állapotok dacára is sikerült hivatásunkat 

rendeltetésszerűen gyakorolnunk, szívből, szeretetből! 

Szemelvények a Telesuli báthorys pedagógusainak anyagából:  

Bartha Magda 

https://www.facebook.com/534716723271172/videos/402929914196583 

Sălăjan Mária 

 https://www.youtube.com/watch?v=26IYblitXsk 

Kaszián Etelka 

https://www.youtube.com/watch?v=eXnkd084kIE&t=73s 

Tulogdi Mónika 

https://www.youtube.com/watch?v=QzTAmdD1Jdc 

Tárkányi Erika 

https://www.youtube.com/watch?v=WUAzINW0A-M 

Szilágyi Judit 

https://www.youtube.com/watch?v=pSaeDm46GxE&t=19s 

NagyÖrs   

https://www.youtube.com/watch?v=U92eC6A4wlE&list=PL6l3cdMwwTSo9_xYxgdnuXkcOX

3cQLmBy&index=20&t=6s 

 

Az évvégi számadást elvégezve lehetetlen nem megemlékezni a tágabb közösségért vállalt 

feladatokról.  

Iskolánk pedagógusai ebben a rendkivüli, sok nehézséget és kihívást rejtő évben sem feledkeztek 

meg arról, hogy minden lehetséges módon támogatnunk kell szűkebb és tágabb közösségünket 

egyaránt.  
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Iskolánk 16 pedagógusa kapcsolódott be a Telesuli önkéntes alapon vállalt kemény munkájába. 

Kilenc kollegánkkal találkozhatott a közönség a telesulis adásokban, heten a háttérmunka nem 

kevésbé nehéz feladatát vállalták.  

Telesulis tapasztalataikról tanítóink vallanak most az év és az adások végére érkezve. 


