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Még nem fizettek
Iskola az iskola után: pénzüket várják a tanárok

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

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 hónapokban. 
A tanárok tevékenységét a program 
kezdetétől, azaz márciustól elisme-
rik, de még egyáltalán nem kapták 
meg a fi zetéseket. „A szerződés alá-
írása után lehet fi zetni. A fi zetési 
határidők és az eljárás a 2021/3300-
as számú miniszteri rendeletben 
szerepelnek” – idézte az Edupedu.

ro oktatási szakportál Liliana Preo-
teasát, az oktatási minisztérium 
külső fi nanszírozású projektek osz-
tályának igazgatóját, amely osztály 
a szóban forgó projektet is működ-
teti. A Humánerőforrás Operatív 
Programjának keretében készült 
becslés szerint márciusban orszá-
gosan mintegy 14 600 csoportot 
szerveztek, és átlagosan 12 órát tar-
tottak csoportonként. Ez azt jelenti, 
hogy a márciusi fi zetések összege 
1 millió 752 ezer lej lenne. Legfel-
jebb 20 óra engedélyezett havonta 
a tanároknak, és bruttó 100 lejt fi -
zetnek óránként – ha majd utalják 
nekik a pénzt.

Pályázati gondokba ütközött

Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad 
Szakszervezetek Szövetségének 

(FSLI) Maros megyei elnöke la-
punknak megerősítette, Maros 
megyében sem fi zették még ki a 
felzárkóztató órákat a tanároknak. 
Hozzátette, a dossziék még a tan-
felügyelőségen vannak, mert még 
nem készítették elő teljesen az ira-
tokat, pályázati gondokba ütkö-
zött a projekt. „Úgy tűnik, 
hogy hamarosan meglesz 
a pénz, de azért is késhet, 
mert külön civil szerző-
déssel történik ez a kifi ze-
tés, tehát minden tanárral 
külön szerződést kötnek, nem az 
alapfi zetéshez csatolják” – mond-
ta el a tanárokat képviselő szak-
szervezet megyei vezetője. Hargita 
megyében 2100 tanulót írattak be 
szüleik a felzárkóztató program-
ba márciusban, Maros megyében 
mintegy 5800 diák igényelte az 
Iskola az iskola után programban 
megvalósuló pótlásokat. A felzár-
kóztató csoportokba járó tanulók 
számának frissítése havonta, a hó-
nap utolsó hetében történik.

Székelyföldön több ezer diák 
igényelte a felzárkóztató órákat
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H I R D E T É S

• Március 8-án indult el az Iskola az iskola után nevet 
viselő, európai uniós alapokból finanszírozott projekt, 
amelynek célja az online oktatás alatt tanulásban lema-
radt diákok felzárkóztatása. Azóta két és fél hónap telt el, 
de a pótlásokat vállaló tanárokat még nem fizették ki.

A N T A L  E R I K A

A gazdasági trendekre fi gyelve 
tájékozódtak, kisebb piaci fel-

mérést készítettek, és a tanulók vé-
leményét is megkérdezték, amikor 
az év elején újításon, újszerű dolgok 
bevezetésén gondolkodtak a szász-
régeni Lucian Blaga Technológiai 
Líceum pedagógusai. Az iskolában 
angol, német és francia idegen nyel-
vet tanulnak a diákok, ezek mellé 
szerettek volna egy újabb nyelvet is 
bevezetni, így esett a választásuk 
a kínaira. „Az angol mellett a leg-
beszéltebb nyelv; ugyanakkor gaz-
dasági szempontból is egyre meg-
határozóbb Kína, ezért is jó, ha a mi 
közösségünkben is elkezdik tanul-
ni, hogy majd minél többen beszél-
hessék. Ezért gondoltunk arra, hogy 
lehetőséget biztosítunk azoknak, 
akiket érdekel a nyelv és úgy vé-
lik, általa jobb karriert építhetnek” 
– magyarázta az ötlet születését a 

Székelyhonnak Reichenberger Irin-
gó közgazdaságtan-tanár, aki azt is 
elmondta, hogy a tanulók lelkesen 
fogadták a kezdeményezést, többen 
is jelezték, hogy szeretnének megta-
nulni kínaiul.

Nyitottak voltak

Felkeresték ezek után a bukaresti kí-
nai nagykövetséget, amely nyitottan 
viszonyult az ötlethez, azonnali se-
gítséget ajánlott fel egy kínai tanár 
személyében, illetve együttműködé-
si szerződést írt alá a tanintézmény-
nyel, hogy szeptemberben, a tanév 
elején már indulhasson is a nyelv-
tanfolyam. Arra a kérdésünkre, hogy 
milyen módon szervezik meg 
a kínaiórákat, a pedagógus 
annyit mondott, hogy az 
a járványhelyzettől függ. 
Amennyiben lehetséges, 
személyesen lesz jelen az 
órákon a tanár, de ha a 
járványügyi szabályok ezt 
megakadályozzák, akkor online fog 
tanítani. Feliratkozni nem szüksé-
ges előre, ráér majd a szeptemberi is-
kolakezdéskor, de akit érdekel, már 
most tájékozódhat a világhálón a 
nyelvről, akár egy tesztet is kitölthet. 

Az iskola további idegen nyelvek 
tanítását szeretné bevezetni a jövő-
ben, egyelőre a tájékozódás, piac-
felmérés történik, majd annak függ-
vényében döntik el, milyen nyelv 
tanításával folytatják ezt az egyedi 
kezdeményezést – árulta el a további 
terveket Reichenberger Iringó.

Akár kínaiul is tanulhatnak
• Az angol, német és francia mellett a kínai nyelvet is 
elsajátíthatják a szászrégeni Lucian Blaga Technoló-
giai Líceum 9–12.-es tanulói szeptembertől. Az iskola 
vezetősége Kína Bukaresti Nagykövetségével együtt-
működési szerződést írt alá, a kínai anyanyelvű tanárról 
a külképviselet gondoskodik.

Reichenberger Iringó szászrégeni tanár: 
előnyt jelenthet a kínai nyelv ismerete
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Nem tartják meg az érettségi szóbeli vizsgáit
A koronavírus-járvány miatt tavalyhoz hasonlóan idén is elmaradnak 
az érettségi szóbeli vizsgái. A kormány által szerdán elfogadott sür-
gősségi rendelet értelmében a román nyelv és irodalom, az anyanyelv 
és irodalom, az idegen nyelv szóbeli vizsgája és a digitális kompeten-
ciák felmérése elmarad. Ezek helyett korábbi osztályzatokat fogad-
nak el/egyenértékesítenek, az oktatási minisztérium által kidolgozott 
módszertan szerint.

Új terápiás lehetőség 
A Bonus Pastor Alapítvány június 10–13. között négynapos terápiás 
programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátar-
tozóknak Szentkatolnán. A program célja az absztinencia elkezdése, in-
formációszerzés a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv készítése, 
önismeret. Jelentkezni június 7-éig Bartha Évánál (tel.: 0740-056691) és 
McAlister Magdolnánál (tel.: 0742-653-331) lehet.

Könyvbemutató
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szervezésében ma 17 órá-
tól a Maros Művészegyüttes kistermében (Marosvásárhely, Arany János 
utca 2. szám) mutatják be Frigyesy Ágnes Az Úr csodásan működik – 
Erdélyi nagy tanúságtevők…, valamint Íme az én szeretett fiam! Böjte 
Csaba ferences kisebb testvéri küldetéséről című köteteit. 
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