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Elindul az Iskola az iskola 
után elnevezésű felzárkóztató 
program, amely főként azoknak 
a diákoknak kíván segítséget 
nyújtani, akik az online oktatás 
idején lemaradtak a tanulásban, 
és pótolni szeretnék. A szülők 
mai határidővel adhatják le a 
kérelmet a március 8-án kezdő-
dő órákra.

 » HAJNAL CSILLA

A mai nappal bezárólag még be-
nyújthatják gyerekeik ismere-
teinek pótlására, felzárkóztatá-

sára vonatkozó kérelmeiket a szülők 
az Iskola az iskola után (Şcoala după 
şcoală) nevű program keretében. 
Március 8-tól heti öt alkalommal tart-
ják meg az órákat a tanfelügyelőség 
által kijelölt központokban, kötele-
ző fi zikai jelenléttel. Az órákat csak 
azokban az iskolákban tartják meg, 
ahol legalább 12 gyerek igényli a prog-
ramon való részvételt.

A program azoknak a diákoknak 
nyújt segítséget, akiknek egyálta-
lán nem volt, vagy kevés lehető-
ségük volt az online órákon való 
részvételre az elmúlt hónapokban. 
Továbbá azoknak, akik a 2020–
2021-es tanév első félévének végén 
bukásra állnak, vagy osztályzatok 
hiányában még nem tudták lezár-
ni őket. Ugyanakkor azok is részt 
vehetnek, akik egyéb okokból szo-
rulnak felzárkóztató tevékenység-

re, például az iskolai eredményeik 
javítása miatt.

Marosvásárhelyen a 7-es számú ál-
talános iskola elemista osztályaiban 
a tanítóknak sikerült bepótolniuk 
a gyerekekkel a lemaradást, így ott 
nem áll fenn az évismétlés veszélye. 
Viszont az öt-hét osztályosok között 
– ők jelenleg is online tanulnak – 18 
olyan gyerek van, akit nem tudtak 
még lezárni első félévre. A második 
félév kezdetétől számítva nyolc hét 
áll rendelkezésükre, hogy bepótol-
ják a lemaradást, és lezárják őket a 
tanárok. Amennyiben nem sikerül, 

automatikusan évismétlők lesznek. 
Ennek ellenére meglepően kevés 
család igényelte a felzárkóztató órá-
kat a marosvásárhelyi tanintézmény-
ben, mindössze hárman nyújtottak 
be kérelmet eddig – tájékoztatott 
Körtesi Sándor iskolaigazgató. „Saj-
nos nagyon kevesen igényelték ezt a 
lehetőséget, 510 tanulónk van, min-
denkire érvényes lehetne a három 
megadott kritérium alapján, de ed-
dig három leadott kérvényünk van, 
és ma lejár a határidő. Mind a 18 
érintett szülőnek kiküldtük szemé-
lyesen a pótlás lehetőségét, de csak 
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Tananyagpótlási lehetőség diákoknak

Kötelező fi zikai jelenléttel tartják meg az órákat a tanfelügyelőség által kĳ elölt központokban
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hárman igénylik, nem tudom, a 
többiek mitől várják a csodát” – 
fogalmazott az iskolavezető. Sze-
rinte ez annak tudható be, hogyha 
jelentkeznek az órákra, kötelező 
lesz a részvétel, délután zajlanak 
az órák, és nem biztos, hogy a sa-
ját iskolájukban szervezik meg, le-
het, hogy egy másik negyedbe kell 
menniük, így azt sem lehet még 
tudni, hogy milyen tanárok tartják. 
„A bizonytalanság riasztja vissza 
a szülőket, pedig ez jó lehetőség 
lenne a gyerekeknek” – tette hozzá 
Körtesi Sándor.

 » Az órákat 
csak azokban 
az iskolákban 
tartják meg, 
ahol legalább 12 
gyerek igényli a 
programon való 
részvételt.

 » KRÓNIKA

E lismerik a háziorvosok, hogy van-
nak közöttük olyanok, akik meg-

tagadták pácienseik regisztrálását a 
koronavírus elleni oltásra, és inkább 
azt javasolták nekik, hogy a másik 
hat alternatíva valamelyikét hasz-
nálják a jelentkezésre. „A háziorvos 
szerepe a páciensek orvosi ellátása. 
Az adminisztratív tevékenységekre, 
mint amilyen a Covid-19 elleni vak-
cinára való regisztráció, a másik hat 
alternatíva valamelyikét ajánljuk” 
– áll a háziorvosok országos mun-
káltatói szövetségének a Hotnews.

ro hírportál által idézett közlemé-
nyében.  Mint emlékeztetnek, oltásra 
lehet jelentkezni a 021.414.44.25-ös 
egységes hívószámon, egyénileg az 
oltási platformon, hozzátartozó révén 
az internetes oldalon, az oltakozni vá-
gyók kérhetik a helyi önkormányza-
tok szociális osztályának a segítségét, 
regisztrálhatja őket háziorvosuk vagy 
kezelőorvosuk, a kulcsfontosságú 
ágazatok képviselőit pedig minden 
esetben a munkáltató regisztrálja.

A háziorvosok munkáltatói szö-
vetsége ugyanakkor közleményében 
hangsúlyozta, hogy ők is ugyan-
azokra a helyekre tudják felíratni 

pácienseiket, amelyek a többi csa-
tornán is elérhetők, nem tartanak 
fenn az általuk regisztrált szemé-
lyeknek külön időpontokat. „Emiatt 
voltak háziorvosok, akik azt ajánlot-
ták pácienseiknek, hogy a másik hat 
lehetőség egyikét vegyék igénybe, 
amelyek gyorsabbak, és megtagad-
ták az időpont kérését” – mutat rá a 
dokumentum.

A közlemény ugyanakkor azt is 
hangsúlyozza, hogy „a háziorvosnak 
nem az a feladata, hogy bármilyen 
órában felvegye a személyes telefon-
ját, bár vannak, akik úgy döntöttek, 
megteszik, ennek ára van az orvos 

egészségére nézve”. „Ami a háziorvo-
sok telefonját illeti, emlékeztetünk, a 
háziorvosoknak megvan, hogy mi-
lyen időintervallumokban rendel-
nek, és megvan a telefonszám, ame-
lyen munkaidőben időpontot lehet 
kérni” – fogalmaznak a háziorvosok 
képviselői. 

Mint ismeretes, Vlad Voiculescu 
egészségügyi miniszter korábban úgy 
nyilatkozott, hogy legkevesebb 30 
lejt fi zetnek a háziorvosoknak min-
den olyan páciens után, akit koro-
navírus elleni oltásra regisztrálnak, 
a beoltottakat pedig az oltás után a 
háziorvosnak kell felügyelnie.

Nem minden háziorvos regisztrálja pácienseit oltásra

 » A közlemény 
ugyanakkor azt 
is hangsúlyozza, 
hogy „a házi-
orvosnak nem 
az a feladata, 
hogy bármilyen 
órában felvegye 
a személyes 
telefonját”.




