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ONLINE ISKOLA BUKTATÓKKAL: KEVÉS A TÁBLAGÉP, TÖBB TELEPÜLÉSEN INTERNET SINCS, MUNKAFÜZETEKKEL PRÓBÁLKOZNAK

Inkább csak távoktatás, mint digitális
Bár több mint fél év eltelt azóta, hogy 
a koronavírus-világjárvány begyű-
rűzése nyomán először felfüggesz-
tették a jelenléti oktatást a romániai 
tanintézetekben, az ország most 
sem állt készen az online tanításra 
való áttérésre. Sok helyen keresik az 
áthidaló megoldásokat.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A z online térbe költözött tegnaptól 
az oktatás Románia-szerte, miután 
a kormány által a koronavírus-vi-

lágjárvány terjedésének megfékezése 
érdekében foganatosított intézkedéscso-
mag részeként felfüggesztették a jelenlé-
ti oktatást az óvodákban és iskolákban, 
és mindössze a bölcsődék és a délutáni 
iskolai (aft er-school) programok működ-
hetnek. Tehát függetlenül attól, hogy a 
járványhelyzet súlyosságának függvényé-
ben kidolgozott zöld, sárga vagy vörös 
forgatókönyv van érvényben, az elkövet-
kező harminc napban az óvodások és is-
kolások előtt zárva maradnak az oktatási 
intézmények kapui, a tanórák pedig digi-
tálisan zajlanak. Bár sokak szerint már rég 
látszott, hogy elkerülhetetlen ez a forgató-
könyv, az ország tanügyi rendszere ezúttal 
sem volt felkészülve a digitális oktatásra, 
a kormány által beígért okoseszközök nem 
érkeztek meg, számos településen nincs 
megfelelő internet-hozzáférés, az alterna-
tív megoldásokat pedig továbbra is csak 
keresik.

Sem táblagép, sem internet
Bihar megyében a diákok mintegy 20–30 
százaléka nem fér hozzá a távoktatáshoz, 
mert vagy nincs hozzá digitális eszköze, 
vagy a településen nincs megfelelő inter-
net-hozzáférés – válaszolta tegnap a Kró-
nika kérdésére Kéry Hajnal. A Bihar me-
gyei főtanfelügyelő-helyettes kifejtette, a 
kormány által megígért táblagépeket még 
nem kapták meg, az önkormányzatok is 
pályáztak a diákok számára táblagépek-
re, de ezek a beszerzések még folyamat-
ban vannak, nem jutottak el az eszközök 
a gyerekekhez. A tanintézetek próbálnak 
áthidaló megoldásokat találni, munkafü-
zeteket, feladatlapokat juttatnak el azok-
hoz a diákokhoz, akiket nem érnek el on-
line, majd ezeket visszagyűjtik. Ezekkel a 
megoldásokkal szeretnék fenntartani az 
oktatást, a számonkérést, a kapcsolatot 

a diákokkal, és bíznak benne, ha meg-
érkeznek a táblagépek, több diák bekap-
csolódhat az online oktatásba.

Hiába lesz eszköz,
 ha nem tudják használni
Hasonlóképpen nem érkezett meg a kor-
mány által ígért háromezer táblagép máig 
sem Kovászna megyébe. A tanfelügyelőség 
közben további 1300 táblagépre írt ki lici-
tet, de csak szerdán bontják ki az ajánla-
tokat. Kiss Imre főtanfelügyelő lapunknak 
elmondta, ha ezek a digitális eszközök el-
jutnak a diákokhoz, akkor 95 százalékban 
tudnák szavatolni az online jelenlétet. A 
késés azonban abból a szempontból is hát-
rányos, hogy már eddig meg kellett volna 
tanítani ezeket a gyerekeket az eszközök 
használatára. „Az a gyerek, akinek eddig 
nem volt semmilyen digitális eszköze, va-
lószínűleg nem boldogul majd egyedül az 
oktatási applikációkkal, és a szülei sem 
tudnak ebben segíteni. A tanévkezdés óta 
tudjuk, hogy az online forgatókönyv bár-
mikor bekövetkezhet, ezért ha időben meg-
kapják a gyerekek az eszközöket, fel tudták 
volna készíteni őket a pedagógusok ezek 
használatára” – részletezte Kiss Imre.

Arra is felhívta a fi gyelmet, hogy vannak 
olyan falvak, ahol telefonálni is csak úgy 
tudnak, ha kimennek a dombtetőre, ott 
valószínűleg az internet sem fog működni. 
A főtanfelügyelő ugyanakkor rámutatott, 
minden tanintézetnek van valamilyen stra-
tégiája arra, hogyan juttatják el a tananya-
got azokhoz a diákokhoz, akik nem tudnak 
bekapcsolódni a távoktatásba. Van, ahol a 
feladatlapokat az iskola kapusházától ve-
hetik el, de olyan is, hogy a vidéki boltba 

teszi le a pedagógus, és oda viszik vissza 
a megoldott feladatokat a gyerekek vagy a 
szüleik. Ez pluszfeladatokat ró a tanárokra, 
tanítókra, hiszen ki kell nyomtatni, sokszo-
rosítani kell a lecketerveket, feladatlapo-
kat. Arra is megoldásokat kellett találni, ha 
a pedagógusnak otthon nincs megfelelő in-
ternet-hozzáférése, ilyen esetekben kérésre 
bemehet az iskolába, hogy onnan tartsa 
meg az online óráit.

Kiss Imre arra is kitért, hogy soha nem 
volt ennyire egymásra utalva a pedagógus, 
diák és a szülő. Az elemi iskolás gyerekek 
szülői segítség nélkül nem boldogulnak 
a távoktatásban. A szülőnek nemcsak a 
szorgalmi feladatok megoldásában kell se-
gítenie, hanem részt kell vennie az oktatás 
folyamatában, és a szülőnek rendelkeznie 
kell digitális készségekkel – hívta fel a fi -
gyelmet a főtanfelügyelő.

Munkafüzetekkel a felzárkóztatásért
Keresik az alternatív megoldásokat ott, 
ahol nincs hozzáférés az internethez – 
válaszolta érdeklődésünkre Cristinel Glo-
deanu Hargita megyei főtanfelügyelő-he-
lyettes, aki lapcsaládunknak elmondta, 
nem kaptak értesítést arról, hogy tanárok 
vagy tanítók közül valakinek ne lenne 
internet-hozzáférése, esetleg munkaesz-
köze, amelyen online órát tarthasson. 
Viszont továbbra is vannak olyan kis, 
félreeső falvak, ahol a szolgáltató nem 
vezette be az internetet, mert azért a né-
hány felhasználóért nem látott benne 
üzleti lehetőséget. „De ezek a gyerekek 
sem maradhatnak le az oktatásról, tanul-
niuk kell, és mindent megteszünk, keres-
sük az alternatívákat, hogy táblagép és 

laptop, internetes elérhetőség nélkül is 
tanulhassanak” – hangsúlyozta a főtan-
felügyelő helyettes.

A Hargita megyei tanfelügyelőség 
együttműködve a megyei önkormányzat-
tal és a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségével 500 példányban nyomtatta 
ki azokat a munkafüzeteket, amelyeket 
eljuttatnak a vidéki tanulóknak. A kézbe-
sítést postán keresztül oldják meg, vagy a 
helyi közösségek segítségét igénybe véve, 
akár úgy is, hogy a helyi boltba beadják 
azokat, és onnan vehetik el a diákok vagy 
hozzátartozóik. Az iskolák könyvtárosai, 
laboránsai vagy más, nem pedagógus 
beosztású alkalmazottai is besegítenek 
ebbe, akiknek most amúgy nincs felada-
tuk az intézményben – tette hozzá Glo-
deanu. Segítséget jelent a Sulitévé is a 
magyar, vagy a Teleșcoală a román anya-
nyelvű diákok számára – mondta. 

 A Hargita megyei tanfelügyelőség táb-
lagépekre pályázatot nyújtott be, az első 
körben 3900-at kaptak is, a másodikban 
több mint 1500-at várnak. Újabb pályázat 
elbírálására várnak jelenleg. 

 Jobban állnak, mint márciusban
Maros megyében a helyhatósági választá-
sok előtt azokban a tanintézményekben, 
ahol az igazgatók jó kapcsolatot ápoltak a 
polgármesterrel, a gyerekek hozzájutottak 
táblagépekhez. Volt, ahol csak a rászo-
rulók, máshol mindenki, aki igényelte, 
kapott táblagépet – magyarázta érdek-
lődésünkre Illés Ildikó. A főtanfelügye-
lő-helyettestől azt is megtudtuk, hogy a 
márciusi viszonyokkal összehasonlítva 
a jelenlegi helyzetet, most sokkal jobban 
állnak az online oktatás terén a pedagógu-
sok is, a tanulók is. A tanárok, tanítók szá-
mos tanfolyamon, felkészítőn vettek részt, 
hogy az online módszereket elsajátíthas-
sák. A minisztériumtól közel tízezer Maros 
megyei gyerek jutott hozzá a táblagéphez, 
amelyet tanulásra használhat. Elsősorban 
azok a gyerekek kaptak, akiknek családja 
anyagi helyzete miatt nem rendelkezett 
semmilyen elektronikai eszközzel, majd 
azok, akiknél több testvér is tanul, és csu-
pán egy telefonon vagy táblagépen kellett 
osztozniuk.

Jelenleg két újabb pályázat vár elbí-
rálásra, az egyik fertőtlenítőszerekre, a 
másik technikai eszközökre. Azokban a 
helységekben, ahol nincs internet, más 
megoldásokat keresnek, hasonlóan a 
Hargita megyeiekhez – mondta Illés Il-
dikó.

 » PAP MELINDA

Még nem helyezik vesztegzár alá Ko-
lozsvárt – nyugtatta meg a kincses 

város lakóit tegnap Mircea Abrudean Ko-
lozs megyei prefektus. Egyre többen félnek 
ugyanis a teljes lezárástól, miután teg-
nap elérte a 7,45 ezreléket a fertőzöttségi 
szint. Abrudean elmondta, a jövőben napi 
rendszerességgel elemzik a kolozsvári 
helyzetet, valamennyi rizikótényezőt meg-
vizsgálják, és annak fényében döntenek. 
Rámutatott, az elemzés során az elvégzett 
tesztek száma mellett az új eseteket és a 
Covid–19-betegség nyomán bekövetkezett 
elhalálozások számát is fi gyelik. Ugyanak-
kor abban is bíznak, hogy a kormány által 

tegnap bevezetett, országos szintű korláto-
zásoknak is hamar meglesz az eredménye.

A prefektus rámutatott: bár a karantén 
extrém lépés, meg kell érteni, hogy ha a la-
kosság nem tartja be az óvintézkedéseket, 
előbb-utóbb elkerülhetetlen. „Mi hatóság-
ként minden tőlünk telhetőt megteszünk, 
hogy ne jussunk el a karanténig, de 
szükségünk van a lakosok segítségére, 
anélkül mindannyiunk erőfeszítése ha-
szontalan” – idézte a kormány képvise-
lőjét a Transilvania Reporter. Abrudean 
hozzátette, az ne ijessze meg a kolozsvá-
riakat, ha más megyeszékhelyek veszteg-
zár alá kerülnek, ugyanis nem ez alapján 
döntenek, nincs mit „összehasonlítani”. 
Kolozs megyében tegnaptól újabb tele-

pülés, Szamosújvárnémeti (Mintiu Gher-
lii) került karanténba, itt meghaladja a tíz 
ezreléket a fertőzöttségi arány. Vesztegzár 
alatt van Szamosújvár is, illetve Désen is 
egyre nő az esetszám, tegnap 7,95 ezrelék 
volt. Hét-nyolc ezrelék körüli a fertőzött-
ségi arány egyébként több erdélyi nagy-
városban, Gyulafehérváron, Temesváron, 
Nagyváradon, Nagyszebenben is, de a Sza-
bad Európa Rádió román kiadása szerint 
a helyi hatóságok ódzkodnak attól, hogy 
vesztegzárat vezessenek be, egyelőre az 
országos intézkedések hatékonyságában 
bíznak. Emil Boc kolozsvári polgármester 
például határozottan elutasítja a karan-
tént – írta „forrásokra” hivatkozva a mé-
diaorgánum.

A kincses városban tegnap egy zöldszá-
mot vezettek be, ahonnan az új típusú ko-
ronavírussal, Covid–19-betegséggel kapcso-
latos információkat kérhetnek a magukon 
tüneteket észlelők, érdeklődők. A 021 414 
44 64-es szám reggel 8 és este 8 óra között 
hívható, tíz telefonvonal is tartozik hozzá, 
közölte a prefektúra. A közegészségügyi ha-
tóság (DSP) ügyfélszolgálatát is bővítették, 
itt tegnaptól újabb civilek, többek között a 
Beard Brothers Egyesület tagjai is besegí-
tenek önkéntesként a járványügyi ankétok 
lebonyolításában. Kolozs megyében tegnap 
121 új esetet jelentettek, a megyei fertőzött-
ség 6,34 ezrelék. Hat ezrelék fölött van a 
fertőzöttség Szeben (6,6) Szilágy (6,59) és 
Temes (6,25) megyében is.

Kolozsváron még várnának a karanténnal, zöldszámot létesítettek
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A Telesuli is megoldás lehet, ha nincs okoseszköz vagy internet




