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Csak személyes felzárkóztatással
Sok online tanrendből kimaradt diáknak okozhat gondot a félév lezárása
• Az első félévből hát-
ramaradt utolsó három 
hét is online tanrend-
ben zajlik, de lehet-
séges, hogy február 
8-ától a diákok vissza-
térhetnek az iskolába – 
közölte legutóbb Sorin 
Câmpeanu tanügymi-
niszter. A félév utolsó 
hetei pedig most is, 
mint „békeidőkben”, 
a tanulmányi jegyek 
lezárásával telnek. De 
mi a helyzet azokkal 
a gyerekekkel, akik 
nem tudtak csatlakozni 
az online tanrendhez, 
ezért osztályzataik 
sincsenek?

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

M inden bizonnyal ren-
geteg olyan gyerek van 
országszerte, akinek a 

településén mobil térerő, de még 
villamos hálózat sincs, így nem 
vehetett részt az online oktatás-
ban. Még több az olyan tanuló, 
aki nem tudott megfelelően felzár-
kózni az utóbbi hónapokban, mert 
szülei dolgoztak, esetleg betegség 
miatt maradt ki hosszabb ideig. 

Ferencz-Salamon Alpár, a Ro-
mániai Magyar Pedagógusszövet-

ség (RMPSZ) országos szakmai al-
elnöke is úgy véli, több százezerre 
rúghat országos szinten azoknak 
a gyerekeknek a száma, akik nem 
tudtak csatlakozni az online tan-
rendhez az elmúlt hónapokban. Az 
általa képviselt szövetség szerint 
az oktatási minisztériumnak meg 
kellene engednie, hogy ezeket a 
diákokat a pedagógusok fogadni 
tudják személyesen az iskolában 
kisebb csoportokban a felzárkóz-
tatás és a tanulmányi helyzet tisz-
tázása érdekében.

Minisztériumi utasításra várva

Vannak, akik haladtak az oktatóval 
az online tanrendben, nekik van 
minősítésük, osztályzatuk, őket az 

érvényben lévő szabályok szerint 
lezárják, annyi módosítással, hogy 
ebben a félévben nem írtak dolgo-
zatot. Van az a kategória, amely 
betegség – nem feltétlenül csak a 
Covid-19 vírus miatt – vagy családi 
okokból kifolyólag távol maradt az 
online oktatástól, és nincs elég osz-
tályzata. Más körülmények között is 
az utolsó két-három hét a lezárások, 
elmaradt értékelések és ismétlések 
ideje, a tanulmányi helyzet tisztá-
zásának időszaka. „Véleményünk 
szerint a tanügyminisztérium spe-
ciális utasítására van most szükség, 
hogy kifejtsék, mi a teendő azon 
diákok esetében, akik nem tudtak 
egyáltalán vagy nagyobb mérték-
ben részt venni az online tanrend-
ben. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a 

diákokat a pedagógusoknak kelle-
ne tudni fogadni az iskolában ki-
sebb csoportokban a felzárkóztatás 
és a tanulmányi helyzet tisztázá-
sának érdekében” – fejtette ki. Az 
oktatási minisztériumnak vannak 
érvényben lévő utasításai, amelyek 
a tavalyi tanév végére voltak érvé-
nyesek, amikor szintén online tan-
rendben kellett a diákokat lezárni, 
ugyanakkor érvényesek a normális 
körülmények között alkalmazott 
rendelkezések is. Ez utóbbiak sze-
rint az iskolának rendelkezésére áll 
a félév utáni két-három hét, hogy a 
diákot, aki kimaradt az oktatásból – 
főleg betegség miatt – felzárkóztas-

sák valamilyen szintre, és lezárják a 
tanulmányait az adott félévre. Ezek 
a gyerekek félév végén lezáratlan-
nak minősültek, tisztázásra szorult 
a helyzetük, és a félév utáni hetek-
ben – ebbe most egy vakáció is be-
leesik – lehetőség van a helyzetük 
tisztázására. Mint az RMPSZ alelnö-
ke fogalmazott, ha a minisztérium 
kész volna pontosítani az utasítá-
sait erre az időszakra, jó lehetőség 
lenne, hogy megnyugtató módon 
tisztázzák a kimaradt diákok hely-
zetét. „Mostantól számítva ez mint-
egy négy-hat hét lenne, de ehhez 
szükség van arra, hogy megengedje 
a minisztérium a kisebb csoportok-
ban való személyes iskolai találko-
zást”– tette hozzá.

Online kevesebb az évismétlő

Az online oktatás bevezetésével 
csak a környezet változott a pe-
dagógus és diák viszonyában, 
minden eljárás és szokásrend ér-
vényben van most is, ami a jelen-
léti – tehát iskolai – oktatási 
körülmények között volt. 
A hiányzásokat is követni 
kellett a pedagógusoknak, 
akiknek most hatványo-
zottabb odafigyeléssel kel-
lett a gyerekekhez viszonyulniuk, 
mint normális körülmények kö-
zött. A tavalyi évlezárás azt mu-
tatta, hogy online környezetben 
csökkent a magaviseleti megrová-
sok, magaviseleti jegyek levonása 
és az évismétlők száma is. „Azt 
nem tudjuk előre látni, hogy most 
mekkora lesz ez az arány, de nem 
gondolom, hogy ez súlyosabb lesz, 
mint tavaly tanév végén, amikor 
szintén online módon történt a le-
zárási időszak” – világított rá Fe-
rencz-Salamon Alpár.

Miniszteri engedély szükséges 
ahhoz, hogy a lemaradt 
diákokat kisebb csoportokban 
fogadni tudják a tanárok

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     H A Á Z  V I N C E

Vakcinával chipet?
Ismét az elmúlt év világviszonylatban legégetőbb problémája, a korona-
vírus-járvány lesz a témája a Székelyhon TV Nézőpont című műsorának. A 
legújabb kiadásban a Szegeden vegyészi diplomát szerzett, Cambridge-ben 
doktorált Fejér Szilárd sepsiszentgyörgyi kutató beszél a pandémia kapcsán 
tesztelésről, a fertőzés következményeiről, a védőoltás hatékonyságáról. A 
lapunk által is többször megszólaltatott, a háromszéki Pro Vitam diagnosz-
tikai központ vezetője ismerteti annak a nemrég piacra dobott, kórházaknak 
és diagnosztikai központoknak szánt tesztnek a jelentőségét, amely alkal-
mas a SARS-CoV-2 vírusfertőzés ellen termelt antitestek kimutatására. A ku-
tató ismerteti – számos tévhitet eloszlatva –, hogy mennyire megbízható és 
pontos az RT-PCR-teszt, elmagyarázza azt is, megtörténhet-e, hogy egész-
séges, fertőzésmentes embert pozitívnak diagnosztizáljanak, vagy fordítva, 
álnegatív eredmény szülessen. Fejér Szilárd arra a kérdésre is választ ad a 
Székelyhon TV-ben, mennyire fogja meghozni a várt eredményt, a járvány 
visszaszorítását a Romániában is megkezdődött beoltás. A kutató úgy véli, 
a vakcina nagyon súlyos mellékhatásainak az esélye is jóval kisebb annál, 
mint annak az esélye, hogy elkapjuk a koronavírus-fertőzést, amelynek 
aztán nagyon súlyos szövődményei lehetnek, és egész életünkben gyenge 
maradhat a tüdőnk. „Mindenképpen a védőoltás az egyetlen megoldás” 
– szögezte le a Nézőpontban a sepsiszentgyörgyi vegyész, aki szerint a 
hatóságoknak érthetőbben kellene elmagyarázniuk, hogy a vakcinával nem 
ültetnek chipet a szervezetbe. A kutatóval készült interjú pénteken 12 órától 
tekinthető meg a Székelyhon TV YouTube-csatornáján.

• RÖVIDEN 

Hétfőtől továbbra is csak online 
tanrendben folytatódik az okta-

tás Románia egész területén, függet-
lenül attól, hogy milyen besorolású 
– zöld, sárga vagy vörös – régióról 
van szó. A szerdai kormányülésen 

fogadták el azt a sürgősségi 
kormányrendeletet, amely 
szerint hétfőtől egészen 
február 8-áig, tehát a félév-
közi vakáció előtti három 
hétben még online zajlik a 
tanítás az országban – tá-
jékoztatott a Hargita me-

gyei főtanfelügyelő-helyettes, 
Glodeanu Cristinel. Sorin Câmpeanu 
tanügyminiszter bejelentése szerint 
január közepén értékelik a helyze-
tet, és „nem zárnak ki semmilyen 

forgatókönyvet” a február 8-ai kez-
désre. Lehetséges, hogy csak a kicsik 
térnek vissza az iskolába, de lehet, 
hogy a vizsga előtt álló osztályok is, 
illetve megtörténhet, hogy engedé-

lyezik a jelenléti oktatást azokban a 
régiókban, ahol alacsonyabb a fertő-
zöttségi arány, és azt is fi gyelembe 
veszik, hogy miként halad az oltási 
kampány. (Hajnal Csilla)

Online folytatódik hétfőtől az oktatás

Úgy tűnik, hogy február 8-a előtt nem 
térnek vissza a gyerekek az iskolapadba
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