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Alapvető átalakításokat javasolnak
Országos Diáktanács: nem szeretnék a tanév befagyasztását és a vizsgák halasztását

H A J N A L  C S I L L A

Közleményben fejtették ki az Or-
szágos Diáktanács képviselői, 
miért nem javasolják a tanév 

befagyasztását, vizsgák halasztá-
sát, illetve javaslatokat tettek annak 
érdekében, hogy minél hatékonyab-
ban lehessen bepótolni az elmaradt 
tanórákat, ha lehetőség lesz rá. Sze-
rintük senkinek nem jelentene ked-
vező megoldást, ha befagyasztanák 
a tanévet vagy elhalasztanák a vizs-
gákat, mivel így nem lehetne meg-
szervezni a vizsgák második forduló-
ját, sok diák pedig lemaradna adott 
gimnáziumok felvételijéről, illetve 
bizonyos felsőoktatási intézménye-
ken meghirdetett szakokról.

Fektessenek a tanárok 
képzésébe

A diákok képviselői szerint miniszte-
ri rendelettel el kellene törölni azt a 

törvényt, amely előírja, hogy 
egyes tantárgyakból hány 
jegyet kell megszereznie egy 
tanulónak. „Amikor a diákok 
visszatérnek az iskolába, ar-

ra kellene összpontosítaniuk, 
hogy a készségeiket fejlesszék, tar-
talmakat dolgozzanak ki az országos 
szinten szabályozott elvárásoknak 
megfelelően, ne induljon el a jegyek 
utáni hajsza, amely eddig is hatás-
talannak bizonyult és az oktatás mi-
nőségének csökkenéséhez vezetett” 
– írják a diáktanács közleményében. 
Továbbá úgy vélik, az Oktatási és
Kutatási Minisztériumnak szigorúan
ellenőriznie kellene az online tanfo-
lyamok hatékonyságát, fi gyelembe

véve az esélyegyenlőség elvét. „No-
ha büszkék lehetünk arra, hogy a 
tanárok és a diákok erőfeszítéseket 
tesznek az online oktatás terén, de ez 
jelenleg stratégia és cselekvési terv 
nélkül valósul meg. E tekintetben az 
Oktatási és Kutatási Minisztérium 

köteles volna szigorúan fi gyelem-
mel kísérni e kurzusok végrehajtá-
sát, és számszerűsítenie kellene a 
hallgatók részvételi arányát” – ja-
vasolják a diákok. 

Befektetni a fejlesztésekbe

Amint lehetőség lesz a tanórák 
fizikai pótlására is, élvezzenek 

előnyt azok a tantárgyak, ame-
lyekből záróvizsgázniuk is kell a 
diákoknak, illetve a szakuknak 
megfelelő tantárgyak. Arra kérik 
a minisztériumot, kezeljék rugal-
masabban az iskolai kerettanter-
vet. Felhívják a figyelmet arra is, 

hogy az ország kormányának be 
kell fektetnie az oktatás fejleszté-
sébe, tanárképzési programokba, 
hogy a pedagógusok szakszerűen 
tudjanak tartalmat szolgáltatni a 
digitális eszközök segítségével, 
illetve biztosítsák a szükséges inf-
rastruktúrát ahhoz, hogy minden 
gyermek hozzáférhessen a digitá-
lis tananyaghoz.

Magyar anyanyelvű 
matematikatanárokat keresnek

Közben hétfőn reggel a közszol-
gálati televízió kettes csatornáján 
beindult a nyolcadikosoknak és 
tizenkettedikeseknek szánt, vizs-
gatantárgyakra összpontosító ro-
mán nyelvű tévéiskola. A Magyar 
Szülők Szövetsége arra kérte az 
ország magyar pedagógusait, fő-
ként Bukarest, Marosvásárhely és 
Kolozsvár környékéről – a közszol-
gálati televízió magyar stúdióinak 

helyszíneiről –, hogy vállalják az 
online vagy élő órák megtartását. 
A felkérésre kedd délelőttig még 
nem jelentkezett magyar anyanyel-
vű matematikatanár, ezért tovább-
ra is keresik azokat, akik vállalják, 
hogy élőben bejelentkezve tarta-
nak matematikaórát a televízió va-
lamelyik stúdiójában. „Hétfőn azt 
kérte az ezért felelős osztály igaz-

gatója az oktatási minisztériumból, 
hogy legyenek meg a pedagógusok, 
akik vállalják az órák megtartását. 
A nevekkel a kezében tárgyal a 
közszolgálati televízió vezetőségé-
vel, akik tulajdonképpen készen 
állnak, de a kivitelezhetőség függ 
a tanárok lakhelyétől. A bukaresti 
központi stúdió környezetében ke-
vés tanár van, a regionális stúdiók 
az új óvintézkedések miatt nehéz-
kesen tudják majd kivitelezni, de 
mindenki azon dolgozik, hogy mi-
ként lehetséges optimálisan meg-

oldani” – tájékoztatta kedd reggel 
a Székelyhont Csíky Csengele, a 
Magyar Szülők Szövetségének kép-
viselője. Hozzátette, csak élő adás 
mehet, mert másként feliratozni 
kellene a törvények szerint, erre 
pedig most nincs technikai sze-
mélyzet. A tanárok jelentkezhetnek 
a Magyar Szülők Szövetségének Fa-
cebook-oldalán is.
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M O L N Á R  M E L I N D A

A néphit szerint a tavaszi első 
meleg napért számon kérhető 

szent a ma ünnepelt Sándor. A nap 
névadójának (Alexandriai) Szent 
Sándor püspöknek és vértanúnak 
az ünnepe, március 18-a nem kö-
telező emléknap a római katolikus 
egyházban.  Az alexandriai világ-
hírű hittudományi iskola növen-

déke volt, Alexandriai Kelemen 
tanítványa és Origenész kortársa. 
Tudásának híre messzire eljutott, 
Kappadókia püspökévé választot-
ták. Hogy véget vessenek hittérítő 
munkájának és a kereszténység 
terjedésének, üldözték, majd el-
fogták és hosszú évekig börtönben 
sínylődött. Szabadulá sa után a 
Szentföldre ment. Jeruzsálemben 
segédpüspök volt és felbecsülhe-
tetlen értékű könyvtárat hozott 
létre. A Déciusz-féle keresztényül-

dözéskor nyerte el a vértanúk égi 
koronáját. 

Népi regulák

Sándor, József (március 19.) és Bene-
dek (március 21.) ünnepe jeles-napi 
szokáskört alkot. A Sándor napot 
megelőzően, guzsalyütő Gertrúd nap-
ján fejezték be a fonást az asszonyok, 
és láttak hozzá a tavaszi munkála-
tokhoz. A népi időjóslás szerint, ha 
ezen a napon szép az idő, jó termés 
várható. Némely vidéken az árpa és a 
zab vetésére legalkalmasabb napként 
tartották számon. Ha az ezen a napon 
kiengedett méhek sűrűn kiteleped-
nek a kas, vagy kaptár szájára, akkor 
is jó időre számítottak a régiek.

„Sándor napján megszakad a tél”
Felfüggesztik a gyógykezeléseket
A koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében elrendelt szükség-
állapot és az ennek kapcsán foganatosított intézkedések miatt az 
Országos Nyugdíjpénztár tulajdonában lévő gyógykezelési egységek 
felfüggesztik tevékenységüket, ezért a szükségállapot ideje alatt fel-
függesztik a gyógykezelési jegyek kiutalását is – jelezte közleményben 
a Hargita Megyei Nyugdíjpénztár. „A már kiutalt jegyek érvénytelenné 
váltak, a befizetett hozzájárulást visszafizetjük az érdekelt személyek 
kérésére. Visszaigénylési kéréseiket kérjük postán, tértivevénnyel kül-
deni, mellékelve a következő dokumentumokat: az intézményünk által 
kiadott kezelőjegy (a 3-as turnusra kiutalt jegyek esetében, vagyis 
március 20-ától kezdődően); a gyógykezelési egység által kibocsátott 
igazolás, amiből kitűnik, hogy a 16 napos időszakból hány napot nem 
töltöttek le (csak a 2-es turnus esetén, március 4.-től kezdődően, amely 
a szükségállapot miatt megszakadt, rövidebb lett);  bankszámlaszám 

(fontos, hogy a bankszámla tulajdonosa a visszaigénylő személy 
legyen). Akik nem rendelkeznek bankszámlával, a visszaigényelt ösz-
szeget felvehetik intézményünk pénztáránál, a szükségállapot eltelte 
után” – áll a közleményben.

• RÖVIDEN

• A címül vett Weöres Sándor verssornál ismertebb
az egész magyar nyelvterületen elterjedt mondás,
mely szerint Sándor, József, Benedek zsákban hoz-
zák a meleget.

Be kell fektetni az oktatás 
fejlesztésébe, tanárképzési 
programokba

▴ K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

• A tanévet nem szabad befagyasztani, a záróvizsgákat nem kell elhalasztani, és el
kell törölni a jegyek törvény által meghatározott minimális számát, hogy ne a minő-
sítések utáni hajsza határozza meg az oktatást, illetve fektessenek a tanárok képzé-
sébe – javasolják az Országos Diáktanács képviselői a koronavírussal kapcsolatos
óvintézkedések idejére felfüggesztett tanórák pótlásának megoldásaként.




