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H I R D E T É S

 » ANTAL ERIKA

Betelt a pohár, elegük lett a 
rendőröknek a túlórából, 

abból, hogy otthonról bármikor 
behívhatják őket, hogy nap mint 
nap ki vannak téve a veszélyek-
nek, de mégsem részesülnek anya-
gi elismerésben. Mától a szabály-
sértőket bírság helyett szóbeli vagy 
írásos fi gyelmeztetésben részesítik 
csupán. Az Europol, a Pro Lex, a 
Diamant és a Decus rendőrségi 
szakszervezetek elkészítették janu-
ári tiltakozásaik programját. Első 
lépésként azokat, akik törvényt 
szegnek, nem fogják megbüntet-
ni, hanem szó ban vagy  írásban 

fi gyelmeztetik. Mivel nem sikerült 
egyeztetni a belügyminisztérium-
mal arról, hogy a rendőrök is a ve-
szélyeztetett kategóriába tartoznak 
munkájuk miatt, a tiltakozás kü-
lönböző formáival élnek. Ha köve-
teléseik továbbra sem teljesülnek, 
január 18-tól csak a munkaköri le-
írásban szereplő tevékenységeket 
végzik el, és nem fogják ellátni pél-
dául az egészségügyi igazgatóság 
által rájuk rótt feladatot, miszerint 
nekik kell kézbesíteniük a karan-
ténkötelezettségre vonatkozó ha-
tározatot, vagy ellenőrizniük kell 
a karanténban tartózkodó szemé-
lyeket. Amennyiben továbbra sem 
lesz változás a javadalmazásukat 

illetően, január 25-től csak a sürgős 
feladatokat fogják ellátni. Ahogy 
arról korábban beszámoltunk, a 
törvényszéki írnokok is szolida-
rizálnak a rendőrökkel, mivel ők 
is elégedetlenek a bérezésükkel. 
A rendőrök szerint a világjárvány 
miatt ők is ki vannak téve a fertő-
zés veszélyének, egészségüket és 
életüket kockáztatják, amikor a 
járvány visszaszorításáért küzde-
nek. Számos munkatársuk meg-
fertőződött, illetve az elhalálozás 
sem ritka soraikban. Ebben a 
hónapban nem vállalnak túlórát, 
illetve visszautasítják azt is, hogy 
szabadidejükben bármikor moz-
gósíthatók legyenek.

Nem bírságolnak a rendőrök

MINISZTERI ENGEDÉLYT SZERETNE AZ RMPSZ, HOGY AZ ISKOLÁBAN ZÁRHASSÁK LE AZ ONLINE OKTATÁSBÓL KIMARADT DIÁKOKAT

Nagy szükség lenne a személyes felzárkóztatásra
Az első félév utolsó három 
hetében marad az online ok-
tatás. A ma kezdődő időszak 
– ugyanúgy, mint „békeidők-
ben” – a tanulmányi jegyek 
lezárásával telik. Csakhogy 
sok gyerek nem tudott részt 
venni a digitális tanrend sze-
rinti oktatásban, ezért 
nincsenek osztályzataik. Az 
RMPSZ szerint személyes ta-
lálkozással lehetne tisztázni 
tanulmányi helyzetüket, az 
iskolában, kis csoportokban 
lehetne felzárkóztatni őket.

 » HAJNAL CSILLA

M inden bizonnyal ren-
geteg olyan gyerek van 
országszerte, akiknek 

a lakótelepülésein mobiltérerő, 
de még villamoshálózat sincs, 
így nem vehettek részt az online 
oktatásban. Még több az olyan 
tanuló, aki nem tudott megfele-
lően felzárkózni az utóbbi hóna-
pokban, mert szülei dolgoztak, 
esetleg betegség miatt maradt ki 
hosszabb ideig.

Ferencz-Salamon Alpár, a Ro-
mániai M agyar Peda gógusok 
Szövetségének (RMPSZ) orszá-
gos szakmai alelnöke is úgy véli, 
több százezerre rúghat országos 
szinten azoknak a gyerekeknek 
a száma, akik nem tudtak csat-
lakozni a digitális tanrendhez 
az elmúlt hónapokban. Az álta-
la képviselt szövetség szerint az 
oktatási minisztériumnak meg 
kellene engednie, hogy ezeket 
a diákokat a pedagógusok fo-
gadni tudják személyesen az 
iskolában kisebb csoportokban 
a felzárkóztatás és a tanulmányi 
helyzet tisztázása érdekében.

A minisztérium 
utasításaira várnak
A legtöbben haladtak az ok-
tatóval az online tanrendben. 
ezeknek a diákoknak van minő-
sítésük, osztályzatuk, őket az ér-

vényben lévő szabályok szerint 
lezárják annyi módosítással, 
hogy ebben a félévben nem ír-
tak dolgozatot. Ugyanakkor van 
az a kategória, amelynek tagjai 
betegség – nem feltétlenül csak 
a Covid–19 vírus miatt – vagy 
családi okokból kifolyólag tá-
vol maradt az online oktatástól, 
és nincs elég osztályzata. Más, 
„rendes” körülmények között is 
az utolsó két-három hét a lezá-
rások, elmaradt értékelések és 
ismétlések ideje, a tanulmányi 
helyzet tisztázásának időszaka.
„Véleményünk szerint a tanügy-
minisztérium speciális utasí-
tására van most szükség, hogy 
kifejtsék, mi a teendő azon diá-
kok esetében, akik nem tudtak 
egyáltalán vagy  többnyire részt 
venni az online tanrendben. 
Úgy gondoljuk, hogy ezeket a 
diákokat a pedagógusoknak 
kellene fogadniuk az iskolában 
kisebb csoportokban a felzár-
kóztatás és a tanulmányi hely-
zet tisztázásának érdekében” – 
fejtette ki a szakember.

Az oktatási minisztériumnak 
vannak érvényben lévő utasí-
tásai, amelyek a tavalyi tanév 
végére voltak érvényesek, ami-
kor szintén online oktatás so-

rán kellett a diákokat lezárni, 
ugyanakkor érvényesek a nor-
mális körülmények között al-
kalmazott rendelkezések is. Ez 
utóbbiak szerint az isk olának 
rendelkezésére áll a félév utáni 
két-három hét, hogy a diákot, aki 
kimaradt az oktatásból – főleg 
betegség miatt – felzárkóztassák 
valamilyen szintre, és lezárják 
a tanulmányait az adott félév-
re. Ezek a gyerekek félév végén 
lezáratlannak minősültek, tisz-
tázásra szorult a helyzetük, és a 
félév utáni hetekben – ebbe most 

egy vakáció is beleesik – lehető-
ség van a helyzetük tisztázására. 
Mint az RMPSZ alelnöke fogal-
mazott, ha a minisztérium kész 
lenne pontosítani az utasításait 
erre az időszakra, jó lehető-
ség lenne, hogy megnyugtató 
módon tisztázzák a kimaradt 
diákok helyzetét. „Mostantól 
számítva ez mintegy négy-hat 
hét lenne, de ehhez szükség van 
arra, hogy megengedje a minisz-
térium a kisebb csoportokban 
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 
érvényben van most is, ami a 
jelenléti – tehát iskolai – okta-
tási körülmények között volt. A 
hiányzásokat is követniük kel-
lett a pedagógusoknak, akiknek 
most hatványozottabb odafi -
gyeléssel kellett a gyerekekhez 

viszonyulniuk, mint normális 
körülmények között. A tavalyi 
évlezárás azt mutatta, hogy on-
line környezetben csökkent a 
magaviseleti megrovások, ma-
gaviseleti jegyek levonása és az 
évismétlők száma is. „Azt nem 
tudjuk előre látni, hogy most 
mekkora lesz ez az arány, de 
nem gondolom, hogy ez súlyo-
sabb lesz, mint tavaly tanév vé-
gén, amikor szintén online mó-
don történt a lezárás” – világított 
rá Ferencz-Salamon Alpár.

Miniszteri engedélyre várnak, hogy az iskolában fogadhassák a lemaradt diákokat
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Meghosszabbította az online oktatást február 7-éig a vészhelyzeti bizottság

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) pénteki határozatában meghosszabbította 2021. február 
7-éig az online oktatást országos szinten kötelezővé tevő intézkedést. A határozat értelmében január 
11-e és február 7-e között továbbra is online zajlik az oktatás Románia valamennyi oktatási intézmé-
nyében – tájékoztatott szombaton a bizottság. Florin Cîţu miniszterelnök kormánya szerdai ülésének 
végén közölte, február 8-án megnyílhatnak az iskolák, ha addig kitart a koronavírusos esetszámok 
csökkenő tendenciája. „Személy szerint úgy hiszem, azon kell dolgoznunk, hogy minél hamarabb 
megnyissuk az iskolákat. Eddig azt láttuk, hogy csökken a koronavírusos esetek száma, elfogadható 
arányokhoz értünk” – fogalmazott Florin Cîţu a kabinet ülése után, amelyen sürgősségi kormányrende-
lettel február 8-áig, azaz a második félév kezdetéig meghosszabbították az online oktatást. A minisz-
terelnök hangsúlyozta, a február 8-ai iskolanyitás akkor lehetséges, ha kitart az esetszámok csökkenő 
tendenciája. Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter a napokban úgy fogalmazott, az sem kizárt, hogy még 
február 8. előtt megnyithatják kapuikat egyes tanintézetek azokon a településeken, ahol alacsony a 
fertőzöttségi ráta. A tanügyi tárca vezetője szerint minden a járványhelyzettől függ, az iskolanyitásról 
pedig a hónap végén születhet döntés. „Nem zárhatunk ki egyetlen forgatókönyvet sem, alapos és 
felelősségteljes szakmai elemzések után döntünk” – fogalmazott Cîmpeanu. 

 » Úgy gondoljuk, hogy a 
diákokat a pedagógusoknak 
kellene fogadniuk az iskolá-
ban kisebb csoportokban a 
felzárkóztatás és a tanulmá-
nyi helyzet tisztázásának 
érdekében” – fejtette ki 
Ferencz-Salamon Alpár.




