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Új kihívás előtt az oktatók
Képzik a tanárokat: a koronavírus-járvány miatt online szemináriumok pedagógusoknak
• Csütörtök délelőtt 
kezdődtek el az okta-
tási minisztérium által 
megszervezett online 
szemináriumok, ame-
lyekkel felkészítenék 
a pedagógusokat a 
digitális oktatáshoz 
szükséges felületek 
használatára. A vidéken 
tanító pedagógusok és 
diákok nagy része azon-
ban nincs felkészülve 
az említett digitális 
platformok használa-
tára, sok tanár pedig 
hasznosítani sem tudná 
ezt, mert sok tanulónak 
még internet-hozzáféré-
se sincsen.

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

A román nyelven zajló oktatóvi-
deókban az Offi  ce 365, Google 
Meet, Zoom, Livresq și Google 

Classroom programokat ismertetik 
a következő napokban, és a CRED 
nevű projekt saját, illetve Facebook 
oldalán érhetők el. A minisztérium 
átiratban kérte a tanfelügyelőségeket 
arra, hogy hívják össze a pedagógu-
sokat az online felkészítőkre.

Az új online programokra 
nincsenek felkészülve

Összesen 381 iskolás és óvodás jár a si-
ménfalvi Marosi Gergely Általános Is-
kolába. Az intézmény igazgatója, Csá-
ki Péter megkeresésünkre kifejtette, 

az iskolában nincs olyan nyolcadikos, 
akinek ne lenne valamilyen okosesz-
köze, amelyen keresztül megkaphatja 
a szükséges tananyagokat, amelyeket 
online küldenek a pedagógusok. A ki-
sebb falvakból ingázó gyerekek közül 
létezik ugyan egy százalék, amely-
nek nincs lehetősége számítógéphez 
hozzáférni, őket telefonon hívták fel 

a tanítók, hogy elmagyarázzák, mit 
tegyenek, de nyilván leckét így nem 
tudnak átadni nekik. „A nyolcadikos 
anyagok nagyjából be vannak fejezve, 
azok a diákok, akik dolgozni akarnak, 
tudnak, hiszen tesztkönyveik is van-
nak, így tudnak készülni a vizsgára, 
és online is segítünk”– mondta el a 
siménfalvi iskolaigazgató. A tanintéz-
mény vezetőtanácsa egy hetes kima-
radás pótlását tervezte meg, amelyet 
tan órák előtt, után iktatott volna be, 
de mivel elhúzódik a kényszervaká-
ció, várják a minisztériumi döntést a 
pótlással kapcsolatban. „A pedagó-
gusok közül az idősebb korosztály is 

ismeri az Offi  ce program összes esz-
közét, mindegyiküknek van okostele-
fonja, a Facebookon is majdnem min-
denki jelen van, de az új online tanító 
programokra nincsenek felkészülve 
a tanárok, erre is kellett volna felké-
szültséget biztosítani számukra. Ez is 
egy új kihívása lesz a tanügynek, hogy 
felkészítse a tanárokat a távoktatásra, 

az online tanításra, ebbe az irányba 
kellene a továbbképzőket is fejleszteni, 
és természetesen a diákokat is fel kell 
erre készíteni” – mutatott rá az iskola-
igazgató, aki szerint annyira hirtelen 
jött minden, hogy nem biztos, hogy 
mindenki tudja vagy akarja használni 
az okos eszközöket erre a célra.

Próbálkoznak 
az online oktatással

Léta Áron, az erdőszentgyörgyi Szent 
György Technológiai Gimnázium igaz-
gatója elmondta, van egy előkészítő és 
egy harmadik osztályuk, ahová olyan 

tanulók járnak – zömében romák –, 
akiknek nincs internet-hozzáférésük, 
illetve létezik egy kilencedikes szak-
iskolai osztály is, akikkel sem a taná-
rok, sem pedig az osztályfőnökük nem 
tudták felvenni a kapcsolatot, annak 
ellenére, hogy a 16 éves diákoknak 
van saját okostelefonjuk, de nem kap-
csolódnak be az online oktatásba. A 

többiekkel az összes tanár felvette a 
kapcsolatot különböző platformokon 
keresztül, mint a WhatsApp vagy a Fa-
cebook – tette hozzá. „Annak ellenére, 
hogy a tanárok nem voltak hozzászok-
va az online oktatáshoz, próbálkoz-
nak vele, mindegyiknek megvan a 

digitális alapképzése, mivel eddig is 
minden munkatervet számítógépen 
készítettek el, és tervük is van az el-
maradt tanórák pótlására” – fejtette ki 
az iskolaigazgató. „Ha nem húzódna 
ki több mint három hetet az iskolai 
kimaradás, akkor egy hét alatt két 
hetet lehetne behozni, 45 perces órák-
kal reggel 8 órától 17 óráig, szombaton 
kilenctől ötig, kinéztük a buszjáratot 
is, mert sok az ingázónk. Szerencsénk 
van azzal, hogy van két hét vakáció, 
és előtte iskola másként hetet tervez-
tünk volna” – mondta el Léta Áron.

Az újratervezés jelenti a kihívást

Vannak olyan iskolák azonban, ahol 
a gyerekek szüleinek nagy része maga 
is írástudatlan, nincs számító-
gépük, internet-hozzáférésük, 
és még csak nem is vidéki is-
koláról beszélünk. Bodoki Lili, 
a marosvásárhelyi Alexandru 
Ioan Cuza Általános Iskolához 
tartozó besei tanintézmény 
pedagógusa összevont osz-
tályt tanít, de egyelőre nem 
tudja hasznosítani a tanügymi-
nisztérium által felajánlott segédanya-
got. „Egyelőre várunk arra, hogy ötle-
tet kapjunk a megoldásra, sok olyan 
vidéki iskola van, ahol a szülőket nem 
lehet ilyen formában elérni. A tanügy-
minisztérium biztosít felkészítőket 
ezen a téren, de én sajnos nem tudom 
azt a tudást jelen pillanatban haszno-
sítani. A kihívás akkor fog igazán fel-
erősödni, amikor újra kell terveznem, 
szelektálnom kell” – osztotta meg 
aggályait velünk a tanító, aki szinte 
csak hátrányos helyzetű gyerekekkel 
foglalkozik a besei intézményben.

Új kihívása lesz a tanügynek, 
hogy felkészítse a tanárokat a 
távoktatásra
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H I R D E T É S

A koronavírus terjedésének lassítása érdekében elren-
delt szükségállapot miatt a Hargita Megyei Nyugdíj-

pénztár hétfőtől a szükségállapot végéig több intézke-
dést vezet be. A nyugdíjjogok megnyitásához kizárólag 
telefonon vagy e-mailen lehet a kérelmeket iktatni; ez 
az alábbi telefonszámok vagy e-mail-címek egyikén te-
hető meg: 0266-311703, 0266-371204, 101-es vagy 167-
es belső szám, office@cjphr.ro, stabpensii19@gmail.
com. Az érintetteknek bevezetik a személyes adatait, 
telefonszámát és e-mail-címét, és telefonon vagy 
e-mailben közlik a kérelem iktatószámát, amelyet majd 
fel kell tüntetni a levélborítékon. A nyugdíj-megállapí-
táshoz szükséges iratokat a kérelmezőnek lezárt bo-
rítékban az intézmény kapusszobájában kell hagynia, 
vagy elküldheti postai úton is, tértivevénnyel. Ennek az 

alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: eredetiben 
munkakönyv, munkacsoportokról és állandó jellegű 

juttatásokról szóló igazolások, igazolás az egyetemi 
évek számáról és a képzési formáról stb.; másolatban 
anyakönyvi kivonatok, munkakönyv, katonakönyv, 
egyetemi végzettséget igazoló okirat stb. Ugyanakkor 
felhívják a figyelmet, hogy a nyugdíj-újraszámítási ké-
relmek az igazoló akták kíséretében (eredeti formában) 
postai úton, tértivevénnyel küldhetők be. Fontos meg-
jegyezni, hogy a szükségállapot ideje alatt a nyugdíj 
folyósítását nem szakítják meg azon utód gyermekek 
esetében, akik ez idő alatt töltik be 16. életévüket és a 

tanintézmények bezárása miatt nem tudják igazolás-
sal bizonyítani beiskoláztatásukat. Az érintetteknek 
azonban kötelességük a szükségállapot megszűnése 
utáni 30 napon belül letenni a beiskolázási igazolást 
(eredetiben). A temetkezési segélyt hétfőtől szerdáig 
9–14 óra között fizetik. Az ehhez szükséges előjegyzés 
a 0266-312642-es telefonszámon tehető meg.
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Fontos információk a Hargita Megyei Nyugdíjpénztártól




