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Biharország – oktatás

Délutáni iskolák nyíltak  
a bihari szórványban

Biharral együtt az ország 12 megyéjében 
és Bukarestben indult már el a délutáni okta
tás program, közölte Nagy Zoltán Levente, 
az Iskola Alapítvány vezetője. Szabó Ödön-
nel, az RMDSZ Bihar megyei szervezete ügy
vezető elnökével és Kéry Hajnal megyei fő
tanfelügyelő-helyettessel együtt számolt be a 
program elindításáról március elején Nagyvá
radon.

Az iskolaelhagyás csökkentésében is szere
pe van a délutáni oktatásnak, az anyanyelven 
való oktatás pedig létfontosságú, mondta Sza
bó Ödön. Hozzátette: már tavaly egyeztettek 
Nagy Zoltán Leventével arról, hogy a progra
mot Bihar megyére is kiterjesszék. Megyénk
nek három szórványterülete is van, a Berettyó 
mentének egy része, a Sebes-Körös és a Fe
kete-Körös mente. A megyei ügyvezető elnök 
köszönetet mondott Kéry Hajnalnak és Tan
kó Zitának, az anyanyelvű elemi oktatásért fe

lelős tanfelügyelőnek azért, mert az igények 
és lehetőségek felmérése után megteremtet
ték az intézményes kereteket a program mű
ködéséhez.

A délutáni oktatási program a 2019/20-as 
tanévben indult, a már meglévő kezdeménye
zéseket próbálták hálózatba fűzni Szebentől 
Aradig, emlékeztetett Nagy Zoltán Leven
te. Elsőként Temes, Arad, Hunyad, Márama
ros és Beszterce-Naszód megyében indult el a 
program, majd Bukarestből, Kolozs, sőt Har
gita megyéből is jelezték, lenne igény a foglal
kozásokra, a 2020/21-es tanév második fél
évétől pedig Bihar megye is bekapcsolódott.

A magyar kormánytól 500 millió forintos 
támogatás érkezett erre a tevékenységre, eb
ből jelenleg országszerte 42 helyszínen 1866 
gyermek részesül a meleg ebéd mellett délutá
ni oktatásban. A közel 150 pedagógus mint
egy egyharmada külsős, őket akkor alkalmaz
zák, ha a diákok saját tanítói nem vállalják a 
délutáni munkát. A szülőkkel is szerződést 
kötnek, hangzott el, nekik csak akkor kell kü
lönbözetet fizetniük, ha az ebéd ára megha
ladja a 10 lejt, különben ingyenesek a foglal
kozások. A tapasztalat egyébként az, hogy a 
szülők mintegy 85 százaléka igényli a foglal
kozásokat, mondta Nagy Zoltán. Az alapít
vány vezetője azt is elárulta: ősztől a követke
ző tanévben is tervezik a program folytatását, 
és remélhetőleg bővíteni is tudnak majd.

Bihar megyében mintegy 170 gyermek 
vesz részt ebben a napközi otthonos rendszer
ben, és 14 pedagógus foglalkozik velük, kö
zölte Kéry Hajnal. A szülőknek sokat számít, 
hogy a gyermeküket jó kezekben tudják, a na
gyobb, harmadik-negyedik osztályos nebu
lók pedig a leckék elkészítéséhez is segítséget 
kapnak, hangzott el. A délutáni oktatási prog
ramokra egyébként ugyanazok az egészség
ügyi előírások vonatkoznak, mint az iskolaiak
ra: délben, miközben a gyermekek ebédelnek, 
majd levegőn vannak, a tantermeket szellőzte
tik, fertőtlenítik stb., hogy a kicsik biztonságos 
körülmények közé térjenek vissza.

Fried Noémi Lujza

Hat Bihar megyei településen, Berettyószéplakon, 
Élesden, Köröstárkányban, Belényesben, 
Bélfenyéren és Örvénden kezdődött el 
márciusban az Iskola Alapítvány afterschool 
programja.

Kéry Hajnal, Szabó 
Ödön és Nagy 
Zoltán Levente
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