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Hiányzó digitális eszközök
Az eszközök fele sem érkezett meg, de ismét felmérik az igényeket a tanügyben
• Az oktatási minisz-
térium ismét villám-
felmérést készít arról, 
hogy a diákoknak 
és pedagógusoknak 
milyen lehetőségeik 
és digitális eszközeik 
vannak az online órák 
megtartására. Újdon-
ságként most arra is 
kíváncsi a minisztéri-
um, hogy az iskola- és 
óvodaépületekben 
van-e internethozzáfé-
rés. Az összesített vá-
laszokat ma kell lead-
nia az ország minden 
tanintézményének, 
miközben az iskolák 
október 29-én kapták 
meg a kérdőívet.

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

M ásfél hónappal az is-
kolakezdés után ismét or-
szágos felmérést készít a 

tanügyminisztérium arról, hogy mi-
lyen digitális lehetőségeik vannak a 
pedagógusoknak és a diákoknak az 
online oktatás megvalósulásához. 

Október 28-án kapták meg a tanfel-
ügyelőségek az online kérdőívet, 29-
én küldték ki a tanintézményeknek, 
és ma, azaz november másodikán az 
iskoláknak le is kell adniuk a szülők 
vagy a diákok által kitöltött online 
kérdőíveket.

Szinte kétezer pedagógus 
digitális eszköz nélkül

Először áprilisban kérdezték meg a 
közoktatás szereplőitől, hogy kinek 
van szüksége internetkapcsolattal 
ellátott táblagépre. Akkor kiderült: 
országos szinten 235 259 diáknak 
nincs semmilyen digitális eszköze 
az online órákhoz való csatlakozás-
ra, és mintegy 1900 pedagógus van 

hasonló helyzetben. A minisztéri-
um ennek alapján 250 ezer tábla-
gép megvásárlását kezdeményezte, 
amelyből eddig 190 ezret vásároltak 
meg, és ennek mintegy fele jutott el 
az iskolákba. Az ígéretek szerint 
azonban a diákoknak még szept-
ember 14-e előtt meg kellett volna 
kapniuk a gépeket. A kormány által 
beszerzett digitális eszközöket az 
iskoláknak adják át a tanfelügye-

lőségek, és a tanintézmény leltárá-
ban fog nyilvántartásba kerülni. Az 
iskola pedig haszon-kölcsönszerző-
déssel adja ki a diákoknak, akiknek 
valóban szükségük van rá, és miu-
tán lejár az iskola, vissza kell adni-
uk azt – tájékoztatott korábban az 
eljárásról Illés Ildikó, Maros 
megye főtanfelügyelő-he-
lyettese. A nyáron sokan 
igényelték a kormány által 
megígért táblagépeket, de 
amint kiderült, hogy vissza
kell adni azokat használat 
után, és szerződést kell kötni rájuk 
(így, ha elromlik, akkor a diák, il-
letve a családja felel érte), már nem 
volt olyan sok igénylés – fűzte hoz-
zá a helyettes főtanfelügyelő.

Megyékre lebontva

Más digitális eszköz híján a hazai 
diákok több mint fele, 54,4 száza-
lékuk okostelefonon kénytelen be-
kapcsolódni az online órákba. Ele-
mi osztályokban 451 116 diák tanult 
telefonról a tavaszi lezárás idején, 
továbbá 389 893 öt-nyolc osztályos, 
315 944 gimnazista és 29 132 poszt-
liceális képzésben részt vevő diák 
kényszerült okostelefon használatá-
ra a járvány kezdetén. Tehát össze-
sen 1 256 155 diák kapcsolódott be 
telefonról az online tanulásba – de-
rült ki az oktatási minisztérium által 
tavasszal felmért adatokból. Hargita 
megyében 14 990, Maros megyében 
33 459 és Kovászna megyében 11 548 
diák kizárólag okostelefonról tudott 
belépni az online tanórákra – ol-
vashatjuk az oktatási minisztérium 
által közölt táblázatban.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

B ukarestben, a kormány épülete 
előtt tart tiltakozást kedden dél-

előtt a Sanitas szakszervezet, és ezt 
– az érdekvédelmi tömörülés veze-
tőtanácsának a döntése értelmében 
– hetente meg fogják ismételni. A 
tüntetésen a szakszervezet bukares-
ti képviselői lesznek jelen, illetve a 
különböző megyék azon szakszerve-
zeti tagjai, akik vállalták az elutazást 
a fővárosba – tájékoztatott Nyulas 
Emma, az érdekvédelmi tömörülés 
Hargita megyei vezetője. „A kormány 

beígért egy sor olyan pótlékot, amely-
re nem adott pénzügyi keretet. A 2500 
lejes veszélyességi pótlék csak egy 
rövid időre szólt, az 55-től 85 százalé-
kig terjedő bérpótlékot nem lehet ki-
adni, mert az egészségügyi miniszter 
nem hirdette ki a járványügyi hely-
zetet, és így nem lenne törvényes, 
a túlórákat pedig szintén nem lehet 
kifi zetni, mert a törvény értelmében 
azt szabadnapként kell kiadni, a 
szabadnap pedig gyűlhet, ameddig 
a jóisten akarja, mert azt az állam 
megint nem tudja kifi zetni, hiába van 
ez szabályozva a munkatörvény által 
és a munkaszerződésekben intézmé-
nyi szinten. Kivenni pedig nem lehet 

a szabadnapokat, mert képtelenség. 
Egy bűvös körben forgunk, amelyben 
állandóan ugyanoda jutunk: a tör-
vények be nem tartásába ütközünk” 
– fogalmazott a tiltakozás okáról 
Nyulas Emma. Elmondta: a kormány 

épülete előtti sztrájkon kívül egyelő-
re más tiltakozást nem tervez a szak-
szervezet, egyrészt azért, mert a bete-
gek ellátását nem veszélyeztethetik, 
másrészt azért, mert nem lenne, aki 
részt vegyen ezeken: az egészségügy-

ben dolgozók harmada beteg, vagy 
karanténban van. Rossz a hangulat az 
egészségügyi dolgozók körében, mert 
nincs elég alkalmazott, a meglévő 
személyzet pedig kimerült, 
miközben a koronavírusos 
betegek száma egyre csak 
nő – mondta kérdésünkre a 
szakszervezet képviselője. 
A szakszervezet egyébként 
beperelte az egészségügyi 
tárca vezetőjét a járványügyi hely-
zet kihirdetésének az elmulasztása 
miatt, ha sikerrel járnak, akkor bíró-
sági úton visszamenőleg is kiharcol-
nák az egészségügyi, illetve szociális 
ellátórendszerben dolgozók számára 
a járvány idejére járó 55-85 száza-
lékos bérpótlékot – közölte Nyulas 
Emma.

Az online oktatás kihívásai közé 
tartozik a megfelelő digitális 
eszközök beszerzése, hiszen 
telefonról nehezebb a tanulás

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Nem teljesültek a követeléseik, Bukarestben, 
a kormány épülete előtt tart tiltakozást 
kedden a Sanitas

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

Pert indított a Sanitas a járványügyi helyzet kihirdetésének az elmulasztásáért
• Mivel semmilyen rövidtávú tervet nem dolgoztak ki 
az érintett minisztériumok az egészségügyi, illetve szo-
ciális ellátórendszerben kialakult feszült helyzet felol-
dására, illetve a Sanitas szakszervezet követelési ügyé-
ben sem történt előrelépés, az érdekvédelmi tömörülés 
a tiltakozás folytatása mellett döntött. Rossz a hangulat 
az egészségügyben, mondta el a szakszervezet Hargita 
megyei vezetője.




