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Pótórák a felzárkóztatásért
A gyengébb tanulók számára kiegészítő tanórák bevezetését tervezik
• Már januártól vagy

februártól kiegészítő
tanórákat vezetne be
Ecaterina Andronescu oktatási miniszter
azon diákok felzárkóztatására, akik lemaradtak a tanulásban
társaiktól. A javaslattal kapcsolatban vannak fenntartások, de
a felzárkóztatás szükségességével egyetértenek az általunk
megkérdezett oktatási
szakemberek.
Elhamarkodottnak tartják a
szakemberek a pótórák januártól,
februártól történő bevezetésének
tervét
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ihamarabb, már januártól vagy februártól be
kell vezetni a kiegészítő
tanórákat 3–8. osztályban, hogy a
gyengébb tanulók utolérjék társaikat – jelentette be a minap Ecaterina Andronescu oktatási miniszter a
România TV-ben. A tárcavezető tapasztalata szerint harmadiktól nyolcadik osztályig jelentősen megnő a
különbség a jól teljesítő és gyengébb
tanulók tudásszintje között, ezért
kell bevezetni a többlettanórákat,
amelyeket a felzárkóztatni kívánt
gyerekek tanítóinak, illetve tanárainak kellene megtartaniuk.

Felmerülő kérdések
Hivatalosan még semmilyen tájékoztatást nem kaptak erre vonatkozóan
az oktatási minisztériumtól, a tervről
egyelőre csak annyit tudnak, ami a
sajtóban megjelent – közölte megkeresésünkre Görbe Péter Hargita
megyei főtanfelügyelő, hozzáfűzve,

az oktatási miniszter ötletének még
törvényes formát kell öltenie, ezért
szerinte nagyon kicsi a valószínűsége, hogy januártól gyakorlatba ültetik. Van jó oldala is a javaslatnak,
de számos kérdés is felmerült már a
bejelentéssel kapcsolatban, például
az, hogy milyen kritériumok alapján
döntik el, „ki az, aki bírja az iramot,
és ki az, aki nem” – mondta a főtanfelügyelő. „Én azt látnám helyesebbnek, hogy legyen egy aft er-school
program – támogatásból vagy szülői
hozzájárulásokból –, ahol ebédet is
kap a gyerek, még két órát ott marad
az iskolában, és segítjük, hogy megírja a leckét, bepótolja a lemaradást.
Ez tőlünk nyugatabbra már sok helyen működik” – fogalmazott Görbe
Péter. Pedagógusok lennének, akik
megtarthatnák ezeket az órákat, de
ha ezek többletórák volnának, azok
többletnormákat eredményeznének,
amiket ki is kellene fi zetni – jegyezte
meg a főtanfelügyelő.

„Azt a munkát ki is kellene
fizetni”
Komolytalan dolog a tervezet januári,
februári bevezetése, és reméli, vannak annyira józan gondolkodásúak
az illetékesek, hogy tanév közben
nem vezetnek be ilyen változásokat
– vélekedett megkeresésünkre Gábos
Anna iskolaigazgató. Ha mégis többletórákat vezetnek be, akkor mindenképpen alkalmazásokra lesz szükség,
és azt a munkát ki is kell fi zetni, „de
az oktatási rendszer nem igazán
ütőképes abban a tekintetben, hogy
pluszórákat fi zessen” – fogalmazott
a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola vezetője, emlékeztetve,
hogy egészen az utóbbi időkig folyt
a „cirkusz” a magyar tanítók román
tan órák jelentette négy többletórájának kifi zetéséről. Egyébként a cél,
tehát a gyengébbek felzárkóztatásának terve nem rossz, de mindenkinek kialakult programja van már a
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tanévre, a gyerekek számos iskolán
kívüli tevékenységre járnak, ezért ha
a felzárkóztatás opcionális és nem
kötelező lesz, akkor biztosan nem
fog működni – véli a pedagógus. A
többletórák ellen szól ugyanakkor az
is, hogy a gyerekek már most is nagyon sokat vannak iskolában, sokat
ülnek, ezért ő legfeljebb a tornaórák
számának növelését tartaná észszerű döntésnek. Másrészt a felzárkóztatás jelenleg is működik már minden
iskolában, ezt a fejlesztőpedagógusok végzik, akik egyénileg foglalkoznak a gyengébben teljesítő diákokkal a tanórák alatt – emlékeztetett
Gábos Anna, aki azért sem hisz a
kiegészítő tanórák második félévtől
történő bevezetésében, mert éppen
az a terv, hogy a következő tanévtől
csökkentik a tanórák számát az 5–8.,
illetve 9–12. osztályban.

• RÖVIDEN
Megszavazták
a nyugdíjtörvényt
Az RMDSZ módosításaival
elfogadta végül tegnap a képviselőház az egységes nyugdíjrendszer törvényét. A jogszabály
elfogadása mellett 193, ellene
egy képviselő szavazott, 14-en
tartózkodtak. Amint arról beszámoltunk, egy héttel ezelőtt nem
sikerült átvinni a jogszabályt:
az RMDSZ-frakció jelezte, hogy
módosító indítványai elutasítása miatt nem fogja támogatni
a tervezetet. A szövetség
voksai nélkül pedig nincs meg a
sarkalatos törvények elfogadásához szükséges többsége a
PSD–ALDE-koalíciónak, miután
az elmúlt időszakban több
szociáldemokrata párti (PSD)
képviselő is átállt a Victor Ponta
exkormányfő nevével fémjelzett
Pro Románia pártba. A tegnapi
ülésen viszont a képviselők elfogadták az RMDSZ módosító javaslatát, és ismét belefoglalták
a nyugdíjas meghatározásába
azokat a súlyos testi fogyatékkal
élő személyeket, akik legalább
a kötelező minimális járulék
egyharmadát befizették. A tervezet egy másik előírása szerint
azok, akik tíz évnél rövidebb
ideig fizettek nyugdíjjárulékot,
választhatnak a nyugdíj és a
szociális juttatás között. Akik 10
évnél több, de 15 évnél kevesebb
ideig fizettek járulékot, azok
minimális nyugdíját az országos
bruttó minimálbér 40 százalékában határozzák meg, amelyhez
hozzáadják az országos bruttó
minimálbér 1 százalékát minden
további járulékfizetős év után,
a 11. évvel kezdődően és a 14.
évvel bezáróan. A képviselők
ugyanakkor úgy döntöttek, hogy
csökkentik a kötelező járulékfizetés időszakát a gyerekeket
örökbefogadó nők esetében
is, és korkedvezményt adnak
azoknak, akik három gyereknél
többet neveltek fel.

Elutasítják
az indítványt

Korábban érkezhet az ingázási támogatás
• A szokásos gyakor-

lattal ellentétben az év
utolsó hónapjára már
decemberben megkaphatják az ingázási
támogatást a diákok
Hargita megyében.
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z oktatási minisztériumtól
kapott szóbeli tájékoztatás

szerint valószínűleg már ezen a
héten átutalja a szaktárca a Hargita Megyei Tanfelügyelőségnek
az ingázó diákoknak járó támogatást – tudtuk meg Görbe Péter főtanfelügyelőtől. „Nem tudom, miként fog sikerülni, hogy péntekig
minden iskola megkapja és ki is
fizessék (a támogatásokat, szerk.
megj.), mert a törvény által előírt
pénzügyi, könyvelési procedúrákat be kell tartani” – fogalmazott
a főtanfelügyelő, felsorolva az államkincstáron keresztül történő
pénzátutalással kapcsolatos adminisztratív teendőket, amelyeket
a tanfelügyelőségnek és a taninté-

zetek könyvelőségeinek végre kell
hajtaniuk. „A minisztériumnak az
a szándéka, hogy ami pénzük van,
azt fizessék ki idén arra, amire
futja. A szándék jó, csak egy kicsit
későn jött” – mondta Görbe Péter,
de hozzáfűzte, a tanfelügyelőség
könyvelősége már készül az átutalásra, hogy ha megérkeznek a pénzek, rögtön tudják továbbküldeni
azokat a tanintézetekbe, hogy ott
ki tudják adni a jogosultaknak.
Az adott hónapra járó ingázási támogatások átutalása mindig
a következő hónapban történik,
ezért rendhagyó a hónap vége
előtt történő korai folyósítás – fo-

galmazott Csukás Levente, a megyei tanfelügyelőség gazdasági
igazgatója, de hozzáfűzte, még
nem teljesen biztos a támogatások kiutalása. Ők mindenesetre
felkészültek rá, és ha megkapják
a jóváhagyást, egy órán belül a
megye összes iskolájának lehetővé teszik a pénzfelvételt. Az
államkincstárban viszont pénteken dolgoznak utoljára, így nem
tudja, hogy egy csütörtöki utalás
esetén miként fognak boldogulni
a tanintézetekben a támogatások
kézbesítésével, ami egy időigényesebb folyamat – részletezte a
helyzetet Csukás Levente.

Az RMDSZ ott lesz a parlamentben a kormány ellen az ellenzék
által benyújtott bizalmatlansági indítvány mai vitáján, de
szavazni nem fog – jelentette be
tegnap Kelemen Hunor (fotó), az
RMDSZ szövetségi elnöke. A politikus leszögezte: nincsen valós
matematikai esélye az indítvány
sikerének, hiszen az ellenzék
még az RMDSZ-szel együtt
sincs többségben. Elmondta,
az RMDSZ nem mindenben ért
egyet a kormánnyal, el is sorolja
a kritikáit, de szavazni nem fog.

