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Még nem fi zettek a diákok felzárkóztatásáért
Március 8-án indult el az 
Iskola az iskola után nevet vi-
selő, európai uniós alapokból 
fi nanszírozott projekt, amely-
nek célja az online oktatás 
során a tanulásban lemaradt 
diákok felzárkóztatása. Azóta 
két és fél hónap telt el, de a 
pótlásokat bevállaló taná-
rokat még nem fi zették ki, 
holott havonta kellett volna 
megkapniuk az ezért járó 
béreket, nem negyedévente.

 » HAJNAL CSILLA

A z Európai Szociális Alap 
Humánerőforrás Operatív 
Programjának keretében 

(POCU) megvalósuló, 30 millió 
euró értékű országos felzárkózta-
tó program azoknak a diákoknak 
nyújt lehetőséget, akiknek egyál-
talán nem volt vagy kevés lehető-
ségük volt az online órákon való 
részvételre az elmúlt hónapok-
ban. A tanárok tevékenységét az 
Iskola az iskola után nevű prog-
ram kezdetétől, azaz márciustól 
kezdve elismerik, de még egyál-
talán nem kapták meg ezért járó 
javadalmazásukat a tanárok. „Ez 

nem más természetű probléma, 
hanem technikai jellegű. A szer-
ződés aláírása után lehet fi zetni. 
A fi zetési határidők és az eljárás a 
3300-as számú, 2021-es miniszteri 
rendeletben szerepel” – idézte az 
Edupedu.ro oktatási szakportál 
Liliana Preoteasát, az oktatási mi-
nisztérium külső fi nanszírozású 
projektek osztályának igazgató-
ját, amely a szóban forgó projek-
tet is működteti.

Április végére ígérték
Sorin Cîmpeanu oktatási minisz-
ter április 24-én azt nyilatkozta, 
mindent megtesznek azért, hogy 
még az ortodox húsvéti ünnepek 
előtt kifi zessék a márciusi hó-
napra eső órákat. Azt is kifejtette, 
hogy a Humánerőforrás Operatív 
Programjának keretében készült 
becslés szerint márciusban orszá-
gosan mintegy 14 600 csoportot 
szerveztek, és átlagosan 12 órát 
tartottak csoportonként. Ez azt 
jelenti, hogy a márciusi fi zetések 
összege 1 752 000 lej lenne. A 
felzárkóztató órák március 8-án 
indultak, a tanárokat pedig arról 
értesítette az oktatási minisztéri-
um, hogy a márciusi hónapot 15 
órával számolják, 5 óra pedig – 
március első hete – olyan hiány-
zásnak számít, amelyre a diákok 

jogosultak, így a fi nanszírozás az 
egész hónapra jár – derül ki az 
Edupedu.ro által közzétett do-
kumentumból. Legfeljebb 20 óra 
engedélyezett havonta a taná-
roknak, és bruttó 100 lejt fi zetnek 
órájára – ha majd utalják szá-
mukra a pénzt.

Pályázati gondok
Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad 
Szakszervezetek Szövetségének 
(FSLI) Maros megyei elnöke lap-

családunknak megerősítette: még 
nem fi zették ki Maros megyében 
sem a felzárkóztató órákat a ta-
nároknak. Hozzátette, a dossziék 
még a tanfelügyelőségen vannak, 
mert még nem készítették elő tel-
jesen az iratokat, pályázati gon-
dokba ütközött a projekt. „Úgy 
tűnik, hogy hamarosan meglesz a 
pénz, de azért is késhet, mert kü-
lön civil szerződéssel történik ez 
a kifi zetés, tehát minden tanárral 
külön szerződést kötnek, nem az 

alapfi zetéshez csatolják” – mond-
ta el a tanárokat képviselő szak-
szervezet megyei vezetője. 

Hargita megyében 2100 tanu-
lót írattak be szüleik a felzár-
kóztató programba márciusban, 
Maros megyében mintegy 5800 
diák igényelte az Iskola az iskola 
után programban megvalósuló 
pótlásokat. A felzárkóztató cso-
portokba járó tanulók számának 
frissítése havonta, a hónap utolsó 
hetében történik.
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Többszörösen nehéz felzárkóztatás. Civil szerződést kellett kötniük a pótórákat vállaló tanároknak




