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A minisztérium vezetője egye-
lőre nyilatkozatok szintjén 
említette meg a szombati 

pótlás lehetőségét, de hangsúlyozta, 
minden pedagógus maga döntené el, 
hogy milyen szintű és mennyiségű 
pótlásra lenne szüksége a diákjai-
nak. „A felzárkóztató intézkedések 
több tanórát foglalnak magukba a 

második félév programjában 
előírtaknál. A pót tanórák 
száma attól függ, hogy a ta-
nárok hogyan ítélik meg a 
lemaradásokat. Ha egy-két 
óra elég nekik erre hétfőtől 
péntekig, az nagyon jó, ha 
háromra van szükségük, 
akkor ezt a tanárok és a di-

ákok közösen döntik el. Ha 
megegyeznek, hogy szombaton sze-
retnének találkozni, hogy a tanárok 
segítsenek a diákoknak bepótolni a 
tananyagot, akkor nincs okunk ezt 
megakadályozni, éppen ellenkező-
leg, de ez a tanár és a diák közös dön-
tése lesz” – mondta el Sorin Cîmpea-
nu a román köztelevízió műsorában.

Kerítenek rá pénzalapot

Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad 
Szakszervezetek Szövetségének 
(FSLI) Maros megyei elnöke is csak 
sajtónyilatkozatok szintjén hallott a 
szombati pótlás lehetőségéről, sem-
milyen hivatalos döntés nem szü-
letett még erről. Mint fogalmazott, 
az eddigi nyilatkozatokból az derült 
ki, hogy erre pénzalapot fognak el-
különíteni, a pedagógusok pedig 

önkéntes alapon jelentkezhetnek a 
feladatra, és azokkal a diákokkal pó-
tolnak, akiknek szükségük van erre 
a lemaradások miatt. „Ha a diákok 
mennének szombatonként, tanárok 
is kerülnek, akik ezt elvállalják. De 
még nincs semmilyen formája ennek, 
csak nyilatkozatok szintjén volt erről 
szó. Valószínűleg tanórára fi zetnék, 
hiszen nincs más módja ennek” – fej-
tette ki a FSLI megyei elnöke.

Csökkentené a motivációjukat 
a szombati tanóra

Márton Krisztina, három iskolás ko-
rú gyerek édesanyja lapunknak úgy 
fogalmazott, nem tartja jó ötletnek a 
szombati pótlás lehetőségét, hiszen 
azzal, ha többet tartjuk a gyereke-
ket iskolában, nem lesz nagyobb a 
haladás. „Ha megfosztjuk őket az 
esetleges hétvégi hosszabb családi 
együttlétektől, kirándulásoktól vagy 
más tartalmas kikapcsolódásoktól, 
amihez amúgy is nehéz összehangol-
ni a család idejét, csak csökkentjük a 
motivációjukat. Úgy érzem, ez most 
egy átmeneti időszak volt, amitől 
nem lesz butább ez a generáció, ha 
valóban lejár ennyivel” – fejtette ki 
véleményét az édesanya. Mint hoz-
zátette, az elemi osztályok tanítói 
biztosan ismerik annyira az osztá-
lyukat, hogy át tudják helyezni a 
hangsúlyt az online oktatás okozta 
hátrányok pótlására a meglévő idő-
ben, a nagyobbak esetében pedig a 
végzős osztályoknak lenne szüksé-
gük segítségre a vizsgára készülés-
ben, de az édesanya így sem tartja 
helyesnek még jobban kinyújtani az 
amúgy is sok iskolában töltött időt. 
„Talán a vizsgára készülőknél fel 

lehetne kínálni a délutáni felkészítő 
órák lehetőségét, de ebben is helyet 
kell hagyni a pedagógusok és szülők 
döntésének” – fogalmazott az édes-
anya.

A vizsgákra kért tananyagon 
változtatni kell

Szepessy László, a Maros Megyei 
Diáktanács elnöke szerint a tel-
jes képet figyelembe véve logikus 
döntés lehet az, hogy ahol egy-
általán nem működött az online 
iskola, valahogy pótolni kell a 
lemaradásokat, akár úgy, hogy 
hetente egy-két órával többet ma-
radjanak a tanulók, de ha így sem 
lehet, akkor a szombati oktatás is 
egy lehetséges út. „Amit mi támo-
gatunk, hogy a vizsgára kért tan-
anyagot adaptálni kell, hiszen a 
tavalyi hetedikesek és tizenegye-
dikesek most vizsgák előtt állnak, 

de mivel tavaly a második félév ki-
maradt, és nem is volt kötelező az 
online oktatás, azt sosem pótoltuk 
be intézményes szinten, és ehhez 

kellene a vizsgákat is igazítani” 
– fejtette ki a tanulókat képviselő 
diákszervezet véleményét a Bolyai 
Farkas Gimnázium tanulója.

Tanárokra bíznák a pótlás módját
Hétköznap tanórák után vagy szombaton pótolnák a lemaradást, akikkel szükséges
• Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter kilátásba he-
lyezte, hogy a második félévben délután, tanórák 
után vagy szombatonként is lehetnek órák, mert az 
elmaradt tananyagot másként nem lehet bepótolni. 
Erre külön pénzalapot különítenek el a pedagógu-
sok számára, akik maguk dönthetnek arról, hogy hol 
van szükség a pluszórákra. Pedagógusok, szülők és 
diákok véleményére voltunk kíváncsiak az esetleges 
szombati tanítással kapcsolatban.

Felmérés: a többség visszatérne az iskolába
Egy friss felmérés szerint a legtöbb szülő (a megkérdezettek 78 szá-
zaléka) és tanár (73,1 százalékuk) úgy véli, hogy a diákoknak a lehető 
leghamarabb vissza kell térniük az iskolába. A kutatásban részt vevők 
többsége szerint újra kell gondolni az iskolai tantervet, és felzárkózást 
célzó intézkedések szükségesek. A Mentsétek meg a gyermekeket 
(Organizaţia Salvaţi Copiii) elnevezésű szervezet december folyamán 
végzett közvélemény-kutatást a témában. A civil szervezet által végzett 
online felmérésből az derült ki, hogy a diákok 56,8 százaléka támogatja 
az iskolák újranyitását, és a tanárok mindössze 14,2 százaléka gondolja 
úgy, hogy az oktatásnak online térben kellene maradnia. Amikor arról 
kérdezték a felmérés részvevőit, hogy milyen feltételeket tartanak a 
legfontosabbnak az iskolák biztonságos újranyitásához, legtöbben a 
higiéniai-egészségügyi eszközök meglétét hangsúlyozzák, de fontos fel-
tételként emelték ki azt is, hogy az iskolákkal szomszédos területeken 
ne legyen tömeg, torlódás. A megkérdezettek 10,2 százaléka támogatja 
a tanórák időtartamának meghosszabbítását ebben a tanévben. A felmé-
rést december 7. és 30. között végezték, 8193 válaszadót bevonva, akik 
közül 5811 diák, 1734 szülő és 648 tanár. (Tóth Gödri Iringó)

Valahogyan pótolni kell a 
lemaradást. Ha a hétköznap erre 
nem elég, akár szombatonként is 
lehetséges lenne iskolába járni 

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     G Á B O S  A L B I N

A z érdeklődők január 14-én (csü-
törtökön), 18-án (hétfőn) és 21-

én (csütörtökön) 12 és 14 óra között 
a Tusnádi Polgármesteri Hivatalban, 
valamint Újtusnádon a kultúrott-
honban adhatják le a különböző 
eljárásokhoz szükséges irataikat. 
A dossziék összeállítása minden 
esetben díjmentes. Az alábbi ügy-
intézésekben nyújtanak segítséget: 

honosítási kérelem benyújtása; há-
zasság, gyermekszületés, haláleset 
vagy válás anyakönyveztetése; tájé-
koztatás a személyazonosító igazol-
vány igényléséről; tájékoztatás az 
anyasági és életkezdési támogatás-
sal kapcsolatos kérdésekben. 2018. 
január 1-jétől ugyanis a Magyaror-
szág területén kívül született és ott 
élő, magyar állampolgár gyermek 

után is igényelhető az anyasági tá-
mogatás és a babakötvény. Az anya-
sági támogatás egy egyszeri szociá-
lis juttatás (jelenlegi összege 64 125 
forint, ikergyermekek esetén gyer-
mekenként 85 500 forint), amelyet 
az édesanya igényelhet a magyar 
állampolgárságú gyermek születé-
sét követő hat hónapon belül. Igé-
nyelhetővé vált továbbá a Magyar-
ország területén kívül élő magyar 
állampolgár gyermekek számára 
a fi atalok életkezdési támogatása, 
vagyis az ún. babakötvény is. Ennek 
lényege, hogy a magyar állam egy 

letéti számlát nyit a gyermeknek, 
amelyre elhelyez egy 42 500 forint 
összegű egyszeri támogatást, amely 
a gyermek 18 éves koráig évente ka-
matozik, és ezt követően 
használható fel a fi atal 
felnőtt önálló életkezdésé-
hez. Érdeklődni az RMDSZ 
Csíki Területi Szervezeté-
nek székházában (Csík-
szereda, Mihai Eminescu 
utca 2/A szám) vagy a Magyar Ügyek 
Házában hétköznapokon 9 és 16 óra 
között, illetve 0371-347827-es tele-
fonszámon lehet.

Ingyenes honosítás és egyéb ügyintézés
• Közleményben jelezte az RMDSZ Csíki Területi Szer-
vezete, hogy az Eurotrans Alapítvánnyal együttműköd-
ve kiszállást szervez Tusnádra és Újtusnádra. 

Segítség 
a károsultaknak
Összesen 300 ezer lej értékű 
segélycsomag kiosztását 
rendelte el kedden Florin Cîţu 
miniszterelnök a csíksomlyói 
tűzvész károsultjai számára. 
Az adomány élelmiszeripari 
termékekből (olaj, cukor, liszt, 
konzervek) és alapszükségleti 
cikkekből (ágyak, matracok, 
takarók, hálózsákok stb.) áll. 
A miniszterelnök döntését 
határozatba foglalják, amit a 
kormánynak el kell fogadnia.
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