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• Számítani lehetett 
arra, hogy hamarosan 
elrendelik az online 
oktatásra való teljes 
átállást. A tanárok és 
tanítók március óta 
számos tanfolyamon 
képezték magukat, 
fejlesztették számítás-
technikai tudásukat, 
hogy minél jobban 
megfeleljenek az 
online oktatás kihívá-
sainak. A települések 
internetlefedése azon-
ban hagy maga után 
kívánnivalót. 

A N T A L  E R I K A

K eresik az alternatív megoldá-
sokat ott, ahol nincs hozzáfé-
rés az internethez – válaszolta 

érdeklődésünkre Cristinel Glodeanu 
Hargita megyei főtanfelügyelő-he-
lyettes, aki a Székelyhonnak elmond-
ta, nem kaptak értesítést arról, hogy 
tanárok vagy tanítók közül valakinek 
ne lenne internet-hozzáférése, esetleg 
munkaeszköze, amelyen online órát 
tarthasson. Viszont továbbra is van-
nak olyan kis, félreeső falvak, ahol 
a szolgáltató nem vezette be az inter-
netet, mivel a néhány felhasználóért 

nem látott benne üzleti lehetőséget. 
„De ezek a gyerekek sem maradhat-
nak le az oktatásról, tanulniuk kell, 
és mindent megteszünk, keressük 
az alternatívákat, hogy táblagép és 
laptop, internetes elérhetőség nélkül 
is tanulhassanak” – hangsúlyozta a 
főtanfelügyelő-helyettes. 

Kinyomtatott munkafüzetek

A Hargita megyei tanfelügyelőség 
együttműködve a megyei önkor-
mányzattal és a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetségével, 500 

példányban nyomtatta ki azokat a 
munkafüzeteket, amelyeket eljuttat-
nak a vidéki tanulóknak. A kézbe-
sítést postán keresztül oldják meg, 
vagy a helyi közösségek segítségét 
igénybe véve, akár úgy is, hogy a he-
lyi boltba beadják azokat, és onnan 
vehetik el a diákok vagy hozzátar-
tozóik. Az iskolák könyvtárosai, la-
boránsai vagy más, nem pedagógus 
beosztású alkalmazottai is besegí-
tenek ebbe, akiknek most amúgy 
nincs feladatuk az intézményen be-
lül – tette hozzá Glodeanu. Segítsé-
get jelent a Sulitévé is a magyar vagy 

a Teleșcoală a román anyanyelvű 
diá kok számára – mondta. 

A Hargita megyei tanfelügyelő-
ség pályázatot nyújtott be táblagé-
pekre, az első körben 3900-at kap-
tak, a másodikban több mint 1500-at 
igényeltek. Újabb pályázat elbírálá-
sára várnak jelenleg. 

Jobban állnak, mint márciusban

Maros megyében a helyhatósági 
választások előtt azokban a tanin-
tézményekben, ahol az igazgatók jó 
kapcsolatot ápoltak a polgármester-

rel, a gyerekek hozzájutottak tábla-
gépekhez. Volt, ahol csak a rászoru-
lók, máshol mindenki, aki igényelte, 
kapott táblagépet – magyarázta a 
Székelyhonnak Illés Ildikó. A főtan-
felügyelő-helyettestől azt is megtud-
tuk, hogy a márciusi viszonyokkal 
összehasonlítva a jelenlegi helyze-
tet, most sokkal jobban állnak az 
online oktatás terén a pedagógusok 
is, a tanulók is. A tanárok, tanítók 
számos tanfolyamon, felkészítőn 
vettek részt, hogy az online módsze-
reket elsajátíthassák. A minisztéri-
umtól közel tízezer Maros megyei 
gyerek jutott hozzá a táblagéphez, 
amelyet tanulásra használhat. Első-
sorban azok a gyerekek kaptak, 
akiknek családja az anyagi 
helyzete miatt nem rendel-
kezett semmilyen elektro-
nikai eszközzel, majd azok, 
akiknél több testvér is ta-
nul, és csupán egy telefonon 
vagy táblagépen kellett osz-
tozniuk. Jelenleg két újabb 
pályázat vár elbírálásra, az egyik 
fertőtlenítőszerekre, a másik tech-
nikai eszközökre. Azokban a hely-
ségekben, ahol nincs internet, más 
megoldásokat keresnek, hasonlóan 
a Hargita megyeiekhez – mondta 
Illés Ildikó.

Mint ismert, a kormány csütör-
tök esti ülésén, amelyen a helyzet 
súlyossága miatt kivételesen Klaus 
Iohannis államfő is részt vett, ha-
tározatot fogadtak el a járványügyi 
intézkedések szigorításáról. Többek 
között arról határoztak, hogy hétfő-
től országszerte bezárnak az iskolák 
és óvodák, a bölcsődék és a napkö-
zik (aft er school programok) azon-
ban tovább működhetnek.

Nem számít a szín, minden online
Ahol nehézkesen tudják megoldani a távoktatást, ott munkafüzetet nyomtatnak

Online tanóra laptop előtt. Ahol nincs 
internet, ott munkafüzettel vagy 
feladatlapokkal dolgoznak a tanulók
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R endkívüli online tanácsülést 
tartott hétfőn a marosvásárhe-

lyi önkormányzat, amelyen letette 
az esküt Kiss Zoltán is, aki a Marius 
Pașcan által vezetett Népi Mozgalom 
Pártjának tanácsosa lett. Az önkor-
mányzati képviselő csak románul 
tette le az esküt, de közösségi olda-
lán románul és magyarul is  kom-
munikál. Vele együtt teljes lett a 23 
tagú marosvásárhelyi önkormányza-
ti képviselő-testület, így hamarosan 
alpolgármestereket is választanak. 
A hétfői ülésen többek között kiegé-

szítették a költségvetést, 2,3 millió 
lejt szavazva meg a hóeltakarításra. 
Mint korábban arról beszámoltunk, 
jelenleg Marosvásárhelynek nincs 
érvényes szerződése egyetlen hóelta-
karító céggel sem, és eddig pénz sem 
volt elkülönítve erre a szolgáltatásra.

Felszámolják az intézményt?

A költségvetés kiegészítésekor többek 
között 200 ezer lejt szavaztak meg a 
Marosvásárhelyi Kulturális és Tudo-
mányegyetemnek. A csak nevében 
egyetemet, egyébként felnőttképzéssel 
foglalkozó intézményt Csegzi Sándor 
volt marosvásárhelyi alpolgármester, 
Dorin Florea expolgármester szemé-

lyes tanácsadója vezeti, és az évek 
során visszaköszön az önkormány-
zatban az a vélemény, hogy ennek 
fenntartására nem kellene közpénzt 
áldoznia a városnak. Most a Szabad 
Emberek Pártjának tanácsosa, Radu 
Bălaş beszélt arról, hogy szerinte a fel-
nőttképző intézményt fel kell számol-
ni. Osztotta Bălaş véleményét a liberá-
lisok nevében felszólaló Ervin Molnar 
is. A tanácsülésen szót kért és kapott 
Csegzi Sándor is, aki úgy vélte, hogy 

az új tanácsosok nem ismerik az intéz-
ményben zajló munkát, ezért azt kérte, 
adjanak lehetőséget neki ennek bemu-
tatására, ha majd szó lesz az oktatási 
intézmény felszámolásáról. Végül az 
intézmény alkalmazottainak fi zetésé-
hez szükséges 200 ezer lejt jóváhagy-
ták, de nem jelöltek ki új tanácstagokat 
az egyetem tudományos bizottságába.

Táblagépek, laptopok

Az ülésen döntöttek arról is, hogy 
11 362 táblagépet és 1293 laptopot vásá-
rolnak, valamint több száz osztályter-
met videókamerákkal szerelnek fel. A 
nagyberuházást uniós pénzalapokból 
valósítják meg, 29 610 555  lej értékben, 
ebből a város költségvetéséből mind-
össze 10 ezer lejt kell önrészként hozzá-
tenni. A téma kapcsán elhangzott, a ta-
nácsosok azt várják, hogy az iskolákért 
felelős városházi igazgató naprakészen 
tájékoztassa a választott képvi-
selőket, és folyamatosan tart-
sa a kapcsolatot az iskolák és 
óvodák vezetőivel – telefonon 
is, ne csak levélben. Az tör-
tént ugyanis, hogy a tábla-
gép- és a laptopszükségletek 
összesítésekor nem minden is-
kolaigazgató nézte meg a városházától 
kapott levelet, így nem küldött számot 
a megadott időpontra. Végül mindenki 
felkerült a listára, de a tanácsosok fon-
tosnak tartották, hogy ezentúl a város-
házi igazgató jobban odafi gyeljen erre is.

Megkönnyítik az otthoni oktatást: táblagépeket vásárolnak
• Több mint 12 ezer táblagépet és laptopot fog vásá-
rolni a marosvásárhelyi városháza – nagyrészt uniós 
pénzalapokból –, hogy zökkenőmentes legyen a kis- és 
nagydiákok online oktatása. Az erről szóló határoza-
tot a hétfői rendkívüli ülésen fogadták el, ahol többek 
között a költségvetést is kiegészítették.

A koronavírus-járvány alatt 
a legtöbb önkormányzat 
eszközökkel segíti az iskolákat
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