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Járvány esetén ingyenes védőoltás-
ra jogosultak a pedagógusok a kol-

lektív munkaszerződésbe foglaltak 
értelmében – hívja fel a fi gyelmet az 
oktatási tárcához intézett nyílt leve-
lében a Tanügyi Szabad Szakszerve-
zet (FSLI), megjegyezve, hogy több 
tanintézetben is infl uenzajárvány 
van. Az érdekvédelmi tömörülés 
kifogásolja azt is, hogy a 2020-as 
állami költségvetésben nem bizto-
sítottak pénzalapokat a pedagógu-
soknak szánt ingyenes védőoltá-
sokra.

Kocs Ilona, a tanügyi szakszerve-
zet Hargita megyei területi vezetője 
megkeresésünkre elmondta, soha 
nem is volt előirányozva pénzalap 
az országos költségvetésben a ta-
nügyi dolgozók immunizálására, 
nem is emlékszik arra, hogy valaha 
kaptak volna ingyenes védőoltást, 
de ha volt is ilyen, semmiképp nem 
volt annyi vakcina, amennyi kellett 
volna. Hangsúlyozta, a pedagógu-
sok fokozottan ki vannak téve a 
megbetegedés veszélyének, hiszen 

adott esetben több gyerek is vala-
mely fertőző légúti betegség vírusá-
tól szenved egy osztályközösségben, 
ezért a szakszervezet követeli, hogy 
hivatalból utaljanak ki a tanügyisek 
számára infl uenza elleni ingyenes 
védőoltásokat. Most még a korona-
vírustól is tartani kell, mintha nem 
volna elég, hogy terjed az infl uenza, 
ráadásul utóbbi ellen még az idősek 
és gyerekek számára sincs elegendő 
ingyenes védőoltás az országban, 
nemhogy a pedagógusok számára 
– kifogásolta Kocs Ilona.

A pedagógusok esetében ugyan-
akkor a foglalkozási betegségek 
jegyzékének kidolgozása is várat 
még magára, dacára annak, hogy a 
kollektív munkaszerződésbe foglal-
tak értelmében már léteznie kellene 
a dokumentumnak. Akkor bérpót-
lékban részesülhetnének, illetve 
teljesen ingyenes kezelést kaphat-
nának azok a pedagógusok, akiknél 
a munkavégzéssel, munkahellyel 
közvetlen összefüggésbe hozható 
megbetegedést diagnosztizálnak – 
folytatta a hiányosságok sorolását 
az érdekvédelmi tömörülés területi 

vezetője. A foglalkozási betegsé-
gekről azonban legfeljebb tervezet 
készült, de sosem lépett érvénybe, 
ami szerinte nem meglepő, hiszen 
az elmúlt harminc évben 28 oktatá-
si minisztere volt az országnak, így 
folytonosság sosem volt a tárcaveze-
tők munkájában. Az FSLI egyébként 
az év elején saját költségvetéséből 
magán egészségügyi biztosítást kö-
tött azon tagjai számára, akik ezt 
kérték – országszerte mintegy 133 
ezer tanügyi alkalmazottnak –, és 
igaz ugyan, hogy ez nemcsak szak-
mai ártalmakra visszavezethető 
betegségekre terjed ki, hanem ál-
talános egészségbiztosítás, de az is 
kevesebbe került volna vagy nem is 
lett volna rá szükség, ha érvényben 
lenne már a foglalkozási betegségek 
jegyzéke – magyarázta Kocs Ilona.

A pedagógusok valóban nem sze-
repeltek soha az influenza elleni 
ingyenes védőoltásra jogosultak 
listáján – erősítette meg lapcsalá-
dunknak Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Népegészségügyi Igazgató-
ság vezetője, hozzáfűzve, hogyha 
a kollektív munkaszerződés szava-

tolja ezt számukra, akkor az oktatá-
si minisztériumnak érvényesítenie 
kellene a jogosultságot az egész-
ségügyi tárcánál. Elmondta azt is, 
hogy az idei költségvetésbe foglalt 
pénzkeretből nem a mostani, ha-
nem az ősszel kezdődő, 2020–2021-
es influenza elleni oltáskampányra 
készül fel az egészségügyi minisz-
térium. Így a szakszervezet kérése 
kissé megkésett, ugyanis az idei 
szezon oltóanyagai már elfogytak, 
valószínűleg legfeljebb akkor kap-
hatnak ingyenes védőoltást a pe-
dagógusok, ha a szakminisztérium 
a közeljövőben újabb közbeszerzést 
ír ki vakcinák beszerzésére – véle-
kedett a népegészségügyi igazgató-
ság vezetője.

Egyébként Alexandru Rafi la, a Ro-
mániai Mikrobiológiai Társaság elnö-
ke az infl uenzás megbetegedésekkel 
kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy 
„semmiképpen nem lehet járványról 
beszélni”, az infl uenzás megbetege-
dések gyakorisága csak helyenként 
fokozódott, általánosságban vi-
szonylag alacsony az infl uenzavíru-
sok aktivitása.

Védőoltásokat követel a pedagógusoknak a tanügyi szakszervezet

 » A pedagógu-
sok fokozottan 
ki vannak téve a 
megbetegedés 
veszélyének, 
hiszen adott 
esetben több 
gyerek is va-
lamely fertőző 
légúti betegség 
vírusától szen-
ved egy osztály-
közösségben, 
ezért a szakszer-
vezet követeli, 
hogy hivatalból 
utaljanak ki a 
tanügyisek szá-
mára infl uenza 
elleni ingyenes 
védőoltásokat.

Arra van szükség, hogy végre a 
diák legyen az oktatási rendszer 
középpontjában – szögezik le 
a szülői szervezetek képviselői, 
akik nyílt levélben követelik a 
hatóságoktól a tanórák számá-
nak csökkentéséről elfogadott 
törvény alkalmazását, az új 
kerettantervek kidolgozását.
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„N incs több vesztegetni való 
időnk, nem akarunk egy 
újabb elhibázott tanterv-

reformot” – szögezik le nyílt levelük-
ben a szülők képviselői. A Romániai 
Szülők Szövetsége, valamint a Szülők 
Változást Kérnek nevű civil csoporto-
sulás közösen fordult az oktatási mi-
nisztériumhoz és az illetékes hatósá-
gokhoz, melyek az új kerettanterveket 
dolgozzák ki. A kezdeményezők kö-
vetelik, hogy alkalmazzák a tanórák 
számának csökkentéséről elfogadott 
törvényt, dolgozzák át a tanterveket.

A dokumentum annak apropóján 
látott napvilágot, hogy a minisztéri-
um a napokban elkezdte az egyez-
tetéseket az óraszámokról, valamint 
arról, hogy milyen tantárgyakat 
tanulnak majd a diákok. A szülők 
emlékeztetnek, hogy a parlament 
megszavazta tavaly a tanügyi tör-
vény módosítását, miszerint a jövő 
tanévtől az elemi osztályokban heti 
legtöbb 20 óra lehet a jelenlegi 19–22 
óra helyett, az általános iskola felső 
tagozatán tehát 5–8. osztályban leg-
több 25 óra a jelenlegi 26–34 helyett, a 
középiskolában pedig 30 óra. Ez ma-
gyar tagozaton kiegészül heti négy-öt 
tanórával, hiszen a magyar diákok 
órarendjében még heti négy magyar 
nyelv és irodalom, valamint például 

hetedik osztályban a kisebbségi törté-
nelem is szerepel.

Véget vetnének 
a kudarcsorozatnak
A nyílt levélben rámutatnak, egy ál-
talános iskolás diák heti 16–18 tan-
tárgyat tanul, ami hatalmas informá-
cióanyagot jelent. Éppen az oktatási 
minisztérium felméréséből derül ki, 
hogy a tanulók 63,5 százaléka na-
ponta két óránál többet fordít a házi 
feladatok elkészítésére, az otthoni 
tanulásra. Az adatok ismeretében 
az óraszámcsökkentés, a tantervek 
könnyítése több mint szükséges, hi-
szen a túlzsúfolt program nem ha-
tékony, ezt bizonyítják a különböző 
felmérések, a nagymértékű iskolai 
lemorzsolódás. Arra is felhívják a 
fi gyelmet, hogy a középiskolás év-
folyamoknak nem készültek el az új 
kerettantervek, melyek összhangban 
lennének az általános iskolások már 
hetedik éve módosított tananyagá-
val. „Azok a diákok, akik 2021-ben 
iratkoznak középiskolába, a románi-

ai oktatás reform kudarcának nem-
zedéke. Ezek a gyerekek egyszerűen 
nem tudják, mit kell tenniük jövő 
évtől” – fi gyelmeztetnek a szülők. 
Követeléseiket több pontban össze-
gezték. Sürgetik a valós, a gyerekek 
korához igazított kerettantervek 
véglegesítését, a középiskolai tan-
anyag ezek alapján történő kidolgo-
zását. Kérik, hogy adjanak ki olyan 
tankönyveket, melyek az új tanterv 
alapján készülnek, és nem infor-
mációk és nehézkes fogalmak töm-
kelegét tartalmazzák, melyek csak 
nehezítik a tanulást. „Valós és fel-
vállalt oktatási reformot akarunk. 
Nincs vesztegetni való időnk, és 
nem akarjuk, hogy a gyerekeinkre 
továbbra is áldozati nemzedékként 
tekintsenek. Arra van szükség, hogy 
végre a diák legyen az oktatási rend-
szer középpontjában” – szögezik le 
a szülői szervezetek képviselői.

Nem kizárt a halasztás
Az oktatási minisztérium különben 
a múlt héten tartotta első munka-

NYÍLT LEVÉLBEN SÜRGETIK A SZÜLŐK A KERETTANTERV MÓDOSÍTÁSÁT, A NEMRÉG ELFOGADOTT TÖRVÉNY ALKALMAZÁSÁT 

Nincs idő az óraszámcsökkentés halasztására

 Véget vetnének a kotyvasztásnak. A szülők képviselői szerint kudarcba fulladt a korábbi oktatási reform
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megbeszélését a kerettantervekről. 
Luminița Barcari közoktatásért fe-
lelős államtitkár az Edupedu okta-
tási szakportálnak azt nyilatkozta, 
egyelőre csak a munkacsoport első 
találkozóját tartották meg. Arra a 
kérdésre, hogy fontolóra veszik-e 
az óraszámcsökkenésről szóló tör-
vénymódosítás halasztását, fi gye-
lembe véve, hogy az új kerettan-
tervekről még csak most kezdik az 
egyeztetéseket, a módosításnak pe-
dig 2020 szeptemberétől már életbe 
kell lépnie, azt válaszolta: „minden 
lehetséges változatot számításba 
veszünk, a társadalmi párbeszéd 
során megfogalmazott véleménye-
ket is”. Az első munkamegbeszélést 
csak a napokban tartották, miköz-
ben Monica Anisie oktatási minisz-
ter tavaly decemberben azt nyilat-
kozta, hogy az új kerettanterveket 
januárban közvitára bocsátják. 
Ezzel párhuzamosan a minisztéri-
umnak a középiskolai tanterveket 
is át kellene dolgoznia, hiszen a je-
lenlegi hetedikesek már előkészítő 
osztálytól új tantervek szerint tanul-
nak, ezt kellene követnie jövő szep-
tembertől a középiskolai program-
nak is. A miniszter beiktatása után 
arról beszélt, hogy tantárgyakat kell 
kivenni a tantervből az óraszám-
csökkenés miatt, de egy nappal 
később már meggondolta magát, 
és azt mondta, „nem kell feltétle-
nül lemondanunk tantárgyakról, 
újra kell gondolni a tanítás-tanulás 
folyamatot”. A témában lapunk ko-
rábban megszólaltatta a pedagógus 
szakmai szervezetek, szakszerve-
zetek, diákszövetségek képviselőit: 
mindannyian egyetértettek, hogy a 
diákokat tehermentesíteni kell, és 
hogy tananyag- és elvárás csökken-
tés nélkül nem lehet kerettantervet 
módosítani.

 » A középis-
kolás évfolya-
moknak nem 
készültek el az új 
kerettantervek, 
melyek össz-
hangban lenné-
nek az általános 
iskolások már 
hetedik éve mó-
dosított tananya-
gával.




