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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Az oktatás módjáról is egyeztet-
tek volna az oktatási miniszté-
rium képviselői az elmúlt hét-

végére tervezett találkozón a megyei 
tanfelügyelőségek vezetőivel, ám a 
járványügyi helyzet miatt az utolsó 
pillanatban lemondták a konferen-
ciát. A szeptemberben kezdődő 2020-
2021-es tanév oktatását érintő kérdé-
sekben azonban egyre sürgetőbb a 
döntés, hogy a tanintézeteknek ma-
radjon ideje a felkészülésre.

A járványügyi helyzettől függő-
en három lehetséges forgatókönyv 
szerint történhet majd az oktatás: 
hagyományos módon, tehát a diákok 
személyes jelenlétével, hibrid mód-
szerrel – amikor a diákok fele bejár az 
iskolába, a másik fele pedig távokta-
tásban tanul, majd kéthetente cserél-
nek –, a harmadik forgatókönyv pedig 
az online oktatás. Utóbbira az oktatási 
rendszer nem volt felkészítve – mond-
ta egy online vitán néhány napja Mo-
nica Anisie oktatási miniszter.

Nem állnak készen

Az iskolák többsége azonban a hibrid 
oktatás bevezetésére sincs felkészülve 
– véli Demeter Levente Hargita megyei 
főtanfelügyelő. Az elképzelés szerint 
a diákok felének a jelenlétével zajló 
hibrid tanórákat közvetítenék az ott-
hon tanuló diákoknak, így váltanák 
egymást kéthetes turnusokban a ketté 
osztott osztályközösségek. Demeter 
Levente szerint azonban az iskolák 
többségében nincs annyi, a tanórák 
közvetítéséhez szükséges technikai 
eszköz, mint ahány osztályban ok-
tatnak. Arra, hogy pontosan milyen 

mértékű a technikai hiányosság, csak 
az eszközkészletek felmérése után de-
rül majd fény – minisztériumi kérésre 
a tanfelügyelőségek már el is kezdték 
ennek a feltérképezését – tájékoztatta 
lapunkat Demeter Levente. A főtanfe-
lügyelő ugyanakkor elmondta, ők azt 
szeretnék, ha hagyományosan zajla-
na majd az oktatás ősztől. „Nyilván 

az lenne a kívánatos, mi is azért druk-
kolunk, hogy az oktatás térjen vissza 
a hagyományos kerékvágásba, mert 
társas lények vagyunk. Amikor júni-
usban az iskolákban voltunk ellenőr-
zésen, akkor mindnyájan azt tapasz-
taltuk, hogy a gyerekek nagy örömmel 
mentek vissza és már nagyon várták, 
hogy találkozzanak, még úgy is, hogy 

maszkot kellett viseljenek” – fogal-
mazott Demeter Levente. Megjegyezte 
ugyanakkor, hogy nem oktatáspoliti-
kai, hanem inkább járványügyi kér-
dés az, hogy miként kell majd ősztől 
iskolába járjanak a diákok, az okta-
tási tárca folyamatosan egyeztet is e 
tekintetben az egészségügyi minisz-
tériummal, és sajnos kevés az esély 

arra, hogy hagyományos módon 
oktathassanak az iskolákban szep-
tembertől. Éppen ezért a közeljövőben 
döntés kellene szülessen ez ügyben, 
hogy az iskoláknak legyen ideje fel-
készülni a tanévkezdésre – válaszolta 
kérdésünkre. Elmondta ugyanakkor 
azt is, hogy a jelenlegi elképzelések 
szerint az oktatás módjáról nem köz-

ponti, hanem helyi szinten döntenek 
majd a járványügyi helyzettől függő-
en, de az még megbeszélés alatt áll, 
hogy a helyi szintű döntést a megyei 
tanfelügyelőségek, a városok és köz-
ségek, vagy az iskolák vezetősége 
kellene-e meghozza.

Sok gyereknek nincs eszköze

Az online oktatási platformok eseté-
ben sem lesz országos szintű egysé-
gesítés, az oktatási tárca és a tanfel-
ügyelőség is azon az állásponton van, 
hogy a tanintézetekben válasszanak 
az ingyenes – többnyire Google és 

Microsoft  – platformok közül. A táv-
oktatásban való részvételhez azonban 
számos diáknak valamilyen digitális 
eszközre van szüksége, ugyanis sokan 
semmilyen erre alkalmas eszközzel 
nem rendelkeznek. E miatt a járvány 
elején 900 ezer diák nem tudott részt 

venni a távoktatásban országszerte. 
A szaktárca kérésére a tanfelügyelő-
ségek által májusban elvégzett felmé-
rések szerint Hargita megyében 3404, 
Maros megyében pedig 9286 diáknak 
nincs hozzáférése az online oktatás-
hoz eszközhiány miatt. Ők táblagépe-
ket kapnak majd ősszel, az eszközök 
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárás el is kezdődött már és tanév-
kezdés előtt, azaz szeptember 10-én 
fejeződik be – tájékoztatott Demeter 
Levente. A tanfelügyelőség ugyan-
akkor partnerként rész vesz a megyei 
tanács digitalizációs projektjében is, 
ha a pályázat sikeres lesz, akkor az is-
kolák többsége az online oktatás lebo-
nyolításához szükséges eszközöket és 
platformokat kap – fűzte hozzá.

Veszélyeket rejt az online oktatás

Az oktatási miniszter egyébként a 
Radio France Internationalenek múlt 
héten azt nyilatkozta, hogy a hibrid 
oktatás bevezetését tartja a legvaló-
színűbbnek ősztől. Az online 
oktatást nagyon sok szülő el-
lenzi, és sok szakember sem 
támogatja. A Mentsétek meg a 
gyermekeket szervezet prog-
ramigazgatója az elmúlt hét-
végén egy videókonferencián 
azt mondta, az előző tanév vé-
gén bevezetett online oktatást 
nem lehet iskolának nevezni. 
Szerinte az volna a legjobb, ha a 
gyerekek kis csoportokban, felváltva 
járnának iskolába ősztől.

Alexandru Rafi la, a Román 
Mikrobiológiai Társaság elnöke, 
az Egészségügyi Világszervezet 
romániai képviselője szerint a gye-
rekeknek személyes kapcsolatra 
van szükségük, különösen osztály-
társaikkal, tanár jelenlétében, te-
hát az iskolában. Ha ez a kapcsolat 
virtuális lesz, „táblagépolvasókká” 
válhatnak a gyerekek – hívta fel a 
fi gyelmet az elszigeteltség veszélye-
ire a szakember, aki úgy véli, ősztől 
15 gyerekből kellene álljon egy-egy 
iskolai osztály.

A hibrid oktatás a legvalószínűbb
Az iskolák többsége továbbra sem áll készen a hagyományos és online oktatás ötvözésére

A gyerekeknek személyes 
kapcsolatra van szükségük, 
különösen osztálytársaikkal
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• Az iskolák nagyobbik része nincs felkészülve technikailag a hibrid oktatás bevezeté-
sére, de arra, hogy hol milyen hiányosságok vannak, csak a minap elkezdődött eszköz-
készleti felmérés ad majd választ. A digitális eszközökkel nem rendelkező diákok számára 
a táblagépek országos szintű beszerzési eljárása már elkezdődött, de arról még nincs 
döntés, hogy miként zajlik majd az oktatás a másfél hónap múlva kezdődő új tanévben.

Átveszik a hulladékot
A következő hónap első 
hétfőjén, augusztus 3-án 8-15 
óra között az Eco-Csík ismét 
ingyenesen átveszi az újra-
hasznosítható (műanyag, fém, 
papír és csomagolóanyagnak 
minősülő üveg), az elektronikai, 
valamint a nagyméretű hulladé-
kokat, lomokat a cég udvarán 
(Csíkszereda, Akác utca 1. 
szám). Nem vesznek át ugyan-
akkor építkezési, veszélyes 
és zöld hulladékot, sem pedig 
síküveget (ablak, tükör). Az 
ügyfeleknek csupán személyi 
igazolványt kell felmutatniuk, 
amellyel igazolják, hogy a cég 
szolgáltatási területén élnek. 

• RÖVIDEN 

BÁLINT ESZTER

A kiszivárgott tervezet ugyanak-
kor a gyermekpénz progresszív 

emelését is kilátásba helyezi, min-
den évben annyival nőne az összeg, 
amennyit a költségvetés lehetővé 
tesz. Az összeg a lehetőségek függ-
vényében 2–5 év alatt érné el a jelen-
legi dupláját. Arról, hogy mekkora 

növekedésre számíthatunk, tegnap 
sem mondott konkrétumot Ludovic 
Orban miniszterelnök, azt azonban 
újságírói kérdésre elismerte, hogy 
több szakaszban készülnek emelni 
a gyerekpénzt, a növekedés üteme 
pedig a prognózisoktól függ majd. 
„Jelen pillanatban vizsgáljuk az 
emelés kapcsán rendelkezésre álló 
lehetőségeket. Most csak annyit tu-
dok biztosra mondani, hogy emelni 
fogjuk a pótlékot. Gondoltunk egy 

olyan mechanizmusra is, ami le-
hetővé tenné, hogy az emelés több 
szakaszban valósuljon meg, de a 
konkrét százalék és a növekedés 
üteme a későbbi előrejelzéseken 
múlik” – fogalmazott a kormány-
fő. A nyugdíjemelések kapcsán is 
mindössze annyit mondott, hogy 
folytatódik az elemzés.

Előzmények

Mint ismeretes, miután az alkot-
mánybíróság a hónap elején úgy 
határozott, hogy alkotmányos a 
gyermeknevelési pótlék megkétsze-
rezését augusztus elsejéig elhalasztó, 
2020/2-es sürgősségi kormányrende-
let hatályon kívül helyezéséről szóló 

törvény, jövő hónaptól 300  lejre kel-
lene nőnie a jelenlegi 150 lejes szint-
ről a 2–18 éves korosztálynak járó 
juttatásnak, a fogyatékkal élő kisko-
rúaknak pedig  havi 600 lejt kellene 
kapniuk. Ludovic Orban viszont már 
a taláros testület döntését követően 
határozottan leszögezte, hogy nincs 
pénz az összeg megduplázására, de 
keresik a megoldást arra, hogy még 
az idei év folyamán emelni tudják a 
jelenleg 150 lejes juttatást.  Akár az 
Orban-kabinet bukását is jelentheti 
a döntés, hiszen a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) az alkotmánybírósági 
döntést követően meglebegtette: „le 
fogja seperni az asztalról” a jelenlegi 
kormányt, ha az nem duplázza meg a 
gyermeknevelési pótlékot. 

Csak 10–20 százalékkal emelhetik a gyerekpénz összegét
• A kormány a héten dönthet a gyerekpénzként emle-
getett gyermeknevelési pótlék emeléséről. Az összeg 
megkétszerezése – ahogyan az várható volt – ezúttal 
elmarad. A Digi 24 hírtelevízió értesülései szerint az 
emelés mértéke alig 10–20 százalékos lesz. 




