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AGGÓDNAK AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK, AZ INTÉZMÉNYEK TÖBBSÉGE NINCS FELKÉSZÜLVE A TANÉVKEZDÉSRE

A teljes bizonytalanság iskolapéldája
Nem közelednek az álláspontok a 
szűk két hét múlva kezdődő tanév-
ben alkalmazandó oktatás módját 
illetően. A gondot tetézi, hogy az 
iskolák és a tanügyi rendszer sincs 
felkészülve a koronavírus-járvány 
okozta rendkívüli helyzetre. A há-
rom tanügyi szakszervezet, az orszá-
gos diáktanács és a szülői egyesüle-
tek szövetsége nyílt levélben fejtette 
ki aggodalmait.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

K özös nyílt levélben foglalt állást a 
tanévkezdés problémáival kapcso-
latban a minap a három romániai 

tanügyi szakszervezet (a Tanügyi Szabad 
Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret 
Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater 
Országos Szakszervezeti Szövetség), a Di-
ákok Országos Tanácsa (CNE) és a Szülői 
Szervezetek Országos Szövetsége (FNAP). 
A kormánynak, a Municípiumok Országos 
Szövetségének (AMR), a Városok Orszá-
gos Szövetségének (AOR), a Községek Or-
szágos Szövetségének (ACR), a Rektorok 
Országos Tanácsának (CNR), valamint az 
egyetemek akadémiai közösségeihez inté-
zett levélben azt kérik, tegyenek meg min-
den szükséges lépést annak érdekében, 
hogy a tanintézetek ne váljanak a korona-
vírus terjedésének gócpontjaivá. Hangsú-
lyozzák, dacára annak, hogy már csak két 
hét van az iskolakezdésig, a tanintézetek 
többsége nem áll készen az első iskolai 
napra, és ez az egyetemekre is érvényes. 
Az érdekvédelmi tömörülések álláspontja 
szerint a megfelelő tájékoztatás és a konk-
rét intézkedések hiánya pánikhangulat 
kialakulásához vezetett. „Itt az ideje, hogy 
félretegyék a választási kampányra jellem-
ző politikai diskurzusokat. Védőfelszerelé-
sek, fertőtlenítőszerek, elegendő személy-
zet és az ilyen helyzetekre kidolgozott 
megfelelő eljárások hiányában az iskolák 
és egyetemek nem nyithatják ki kapuikat” 
– hívják fel a fi gyelmet az érdekvédelmi 
szervezetek. Kitérnek arra is, hogy na-
ponta többtucatnyi telefonhívást kapnak 
a tagjaiktól, akik elégedetlenségüket feje-
zik ki az idei tanévkezdéssel kapcsolatos 
bizonytalanságok miatt. A szervezetek 
nehezményezik, hogy még mindig nem 
tudni biztosan, kinek kell biztosítania a 
fertőtlenítőszereket, a diákok, egyetemi 
hallgatók és tanárok számára a maszko-
kat, ki és milyen forrásból vásárol lapto-
pokat, táblagépeket, és arra, kik lesznek 

jogosultak, továbbá, hogy a súlyos egész-
ségügyi problémákkal küzdő, oktatásban 
dolgozók, diákok és egyetemi hallgatók be 
kell-e majd járjanak az oktatási intézmé-
nyekbe. A szervezetek sürgős megoldást 
kérnek az általuk felvetett problémákra.

Nehéz állást foglalni
A szeptember 14-én kezdődő 2020/2021-es 
tanév három lehetséges oktatási formája 
mindegyikének vannak hátulütői és aka-
dályai is, és a pedagógusok véleménye 
is megoszlik azzal kapcsolatban, hogy a 
három módszer közül melyiket kellene al-
kalmazni, emiatt pedig egyelőre a Tanügyi 
Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) 
sem tud határozott állást foglalni ebben 
a kérdésben. „A pedagógusok között na-
gyon sokan vannak, akik ellene vannak 
a nyitott tanévkezdésnek, a másik részük 
mellette van, a harmadik részük pedig 
azt mondja, jobb, ha vegyesen csináljuk. 
És mindenkinek valahol igazat kell ad-
nom” – fogalmazott a pedagógusok köré-
ben végzett megkérdezések alapján Kocs 
Ilona, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek 
Szövetségének Hargita megyei területi 
vezetője. Egy kisebb faluban, ahol az em-
berek tudják, hogy a településen nincs 
koronavírusos beteg, ott nincs akadálya 

a nyílt tanévkezdésnek, de egy városban, 
ahová még más településekről is ingáz-
nak diákok, nem lehet megbizonyosodni 
arról, hogy nem áll fenn a fertőzésveszély 
egy-egy tanintézetben – fűzte hozzá Kocs 
Ilona. A problémákat sorolva arra is kitért 
ugyanakkor, hogy amennyiben egy gyerek 

megbetegszik és megfertőz másokat, azt a 
gyereket, de még a szüleit is megbélyegzik. 
Márpedig lesznek légúti megbetegedés 
tüneteit mutató diákok, hiszen közeleg a 
náthaszezon. És gondot jelent az is, hogy a 
gyerekek már régóta kívánkoznak vissza a 

közösségbe, sok szülőnek pedig elege van 
az online oktatásból, ráadásul nem is tud-
ja megállapítani, hogy milyen egészség-
ügyi panaszok esetén kellene otthon ma-
radnia a gyereknek – jegyezte meg a nyílt 
tanévkezdés okozta gondokkal kapcsolat-
ban Kocs Ilona. További problémát jelent 
szerinte az is, hogy a kisgyerekek esetében 
lehetetlen betartatni a megelőzés legalap-
vetőbb szabályait, például a távolságtartás 
sem fog működni.

Problémák az otthontanulással
Az otthontanulásnak technikai akadályai 
is vannak, hiszen sok vidéki településen 
megfelelő térerő sincs, nemhogy internet, 
kérdéses ugyanakkor, hogy az online tanu-
láshoz szükséges eszközzel nem rendelke-
ző diákok számára beígért táblagépek le-
szállítási idejét be tudja-e tartani az állam. 
Az is gond, hogy a pedagógusoknak adott 
esetben a 10–20 éves saját laptopjaikat kell 
használniuk az oktatás érdekében, mert ők 
nem kapnak eszközöket – mondta Kocs Ilo-
na. „A távoktatás során egy tanárnak leg-
alább kétszer annyit kell dolgoznia, mint 

normális esetben. Nincsenek kiképezve 
erre, vannak ugyan néhányan, akiknek ez 
a kisujjukban van, de a legtöbben nem vol-
tak erre felkészülve, tehát fel kell készíteni 
őket” – fogalmazott, hozzáfűzve, hogy vé-
leménye szerint online nem is lehet oktatni 
és nevelni, csak leadni a tananyagot, ami 
óriási különbség.

A többváltásos oktatáshoz
kevesen vannak
A legfeljebb 10 fős osztályokban, több vál-
tásban történő oktatásnak még ennél is 
nagyobb akadályai vannak. Ahhoz, hogy 
ez megvalósulhasson, csak Hargita megye 

esetében 1200 állásra lenne szükség, ebből 
869 didaktikai állás. A szakszervezet pon-
tos számítást végzett ezzel kapcsolatban, 
és kérték is az állások jóváhagyását, de 
tisztában vannak azzal, hogy semmi esély 
nincs nagy személyzetbővítésre – közölte 
a szakszervezet Hargita megyei területi ve-
zetője. Sőt nemhogy bővülne a személyzet, 
hanem országszerte vannak olyan idős pe-
dagógusok, akik a sok bizonytalanság és a 
megbetegedéstől való félelem miatt inkább 
a kedvezményes nyugdíjazás lehetőségét 
választják. Ő is beszélt olyan idős tanítóval, 
aki kérte nyugdíjazását, és semmi pénzért 
nem hajlandó nyugdíjasként továbbra is 
vállalni az oktatói munkát az iskolában – 
számolt be tapasztalatairól Kocs Ilona.

A pedagógusok körében nagy a felhá-
borodás amiatt is, hogy a korábbi ígéretek 
ellenére mégsem kapják meg a mintegy 
300 lejes béremelést idén. A szakszervezet 
egy esetleges tiltakozáson való részvételről 
is felmérést végez az oktatási személyzet 
körében, ám ez lassan halad, mivel nem 
hívhatnak össze gyűléseket. A szeptemberi 
iskolakezdés előtt kellene döntenie a szak-
szervezetnek egy esetleges tiltakozásról, 
de az már most biztosnak tűnik, hogy nyílt 
tiltakozásról szó sem lehet, hiszen ilyet 
veszélyhelyzet idején nem lehet szervezni 
– magyarázta az érdekvédelmi tömörülés 
képviselője.

 » Ha egy gyerek megbetegszik, 
és megfertőz másokat, azt a gyere-
ket, de még a szüleit is megbélyeg-
zik. Márpedig lesznek légúti meg-
betegedés tüneteit mutató diákok, 
hiszen közeleg a náthaszezon.

Felmérés: a szülők többsége iskolába küldené a gyerekét

A szülők szinte fele kevésbé vagy egyáltalán nem bízik a román kormány iskolakezdés-
sel kapcsolatos intézkedéseiben, és a szülők hatvan százaléka úgy véli, hogy hagyo-
mányos, személyes iskolai jelenléttel kezdődő tanévet szeretne szeptember 14-től 
– derül ki a Román Elemző- és Stratégiai Intézet (IRES) felméréséből. Az IRES augusztus 
10–14. között zajlott felmérésében 1175 szülőt kérdeztek meg azzal kapcsolatban, 
hogyan látja a tanévkezdést. Maga az iskola élvezi a legnagyobb bizalmat a szülők 
részéről az új tanév lebonyolításával kapcsolatban: a szülők 61 százaléka válaszolta 
azt, bízik abban, hogy az iskola meghozza a szükséges járványügyi intézkedéseket 
a biztonságos tanévkezdés érdekében. Az iskola után a szülői szövetségekben és az 
önkormányzatokban bíznak meg a legjobban a szülők. A megkérdezettek 80 százaléka 
kĳ elentette, hogy még nem vette fel velük senki a kapcsolatot a tanintézet részéről, 
hogy tájékoztassák őket az új tanév körülményeiről. A szülők 78 százaléka azt szeretné, 
hogy a gyerek iskolája bevonja a szülőket is a helyi döntésekbe, megbeszélésekbe az 
ősszel induló tanévet illetően. A szülők hatvan százaléka a személyes jelenlét mellett 
voksolt, 25 százalékuk a hibrid forgatókönyv mellett – félig online, félig személyes –, 
és 14 százalékuk a teljes online tanítás mellett döntene, egy százalékuk nem válaszolt 
erre. Tizenöt százalékuk állítja, hogy az internetkapcsolat hiánya (teljes vagy megfelelő 
minőségű kapcsolat hiánya) nem teszi lehetővé gyermekeik online tanulását. Ezek a 
gyerekek főleg vidéki településeken élnek. A tanulmány rávilágít, körülbelül 450 000 
diákról van szó, akik nem tudnak részt venni ebben. (Hajnal Csilla)

Csak a beígért táblagépek harmadát biztosítja a kormány

A kormány alig 70–80 ezer táblagépet tud megvásárolni a diákoknak megígért 250 
ezerből a hamarosan kezdődő tanévre – jelentette be vasárnap este Ludovic Orban 
miniszterelnök. A kormányfő a B1 Tv műsorában jelezte, az illetékes hatóságok rádöb-
bentek, hogy nem tudják lezárni a Központi Közbeszerzések Országos Hivatala (ONAC) 
által elindított közbeszerzési eljárást. Nem ez az első alkalom, amikor Orban nyilváno-
san bírálja az ONAC-ot, arra a kérdésre pedig, hogy ilyen körülmények között miért nem 
cserélik le a hivatal vezetőségét, leszögezte: „Le fogjuk cserélni”. Hozzátette: azért 
nem tették meg eddig, mert „abból botrány lett volna”. Ugyanakkor szerinte a kormány 
számított arra, hogy nem sikerül lezárni az ONAC által lebonyolított licitet, ezért adták 
ki hétfőn azt a sürgősségi rendeletet, amellyel európai uniós alapokból 175 millió eurót 
utaltak ki kimondottan a tanévkezdéssel járó kiadások fedezésére. „Mi megtérítjük a 
helyi önkormányzatoknak vagy az iskoláknak a kiadásokat, eurómilliók állnak ren-
delkezésre táblagépekre, 500 000 darabot lehet vásárolni” – jelentette ki Orban. A 
miniszterelnök ígéretet tett egyúttal arra, hogy a tanévkezdés szabályait rögzítő közös 
rendeletet hamarosan kiadja az egészségügyi és az oktatási minisztérium. (Krónika)
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Meddig lehet húzni? Szakemberek szerint a távoktatás csak pótmegoldás




