Nyomtasd, másold, terjeszd!

Százezer gyerek maradhat ki
a távoktatásból

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A koronavírus-járvány az oktatás terén is a szegényeket sújtja leginkább.
Internet és számítógépek hiányában még tovább nő a már meglévő lemaradásuk.

A Klebelsberg Központ (az állami oktatás irányítója) adatai szerint a hozzájuk
tartozó mintegy 750 ezer diák öt százaléka nem rendelkezik a szükséges
eszközökkel vagy még internettel sem
a digitális távoktatáshoz. Hozzájuk levélben, telefonon vagy családsegítő
szolgálat közreműködésével juttathatják el a feladatokat és a tananyagot. Az
öt százalék első pillantásra alacsony
aránynak tűnhet, ám valójában ez is

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu
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Forrás: www.nepszava.hu

rengeteg diákot jelent, mintegy 37 500-at. Ennyien biztosan
kiesnek a koronavírus-járvány
miatt március 16-tól elrendelt
tantermen kívüli, digitális tanulásból. Az érintett diákok száma
még ennél is magasabb lehet,
hiszen az egyházi fenntartású
iskolákban és a szakképzésben is nagyon sokan lehetnek hasonló
helyzetben. Ercse Kriszta oktatáskutató
becslései szerint a 100 ezret is meghaladhatja azoknak a tanulóknak a száma,
akiknek az oktatását nem lehet digitális
módszerekkel biztosítani.
Az országos kompetenciamérés
2017-es adataiból az derült ki, hogy az
általános iskola felső tagozatában minden ötödik diák elérhetetlen az online
oktatás számára.
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Káosz és titkolózás
az egészségügyben
Még egy országgyűlési képviselő kérésére sem mondják meg, hogy hány
súlyos beteget küldtek haza a kórházakból április végén. Eközben meglehetősen zavaros körülmények között próbálják újraindítani az alapellátást.
Bencsik János független országgyűlési képviselő néhány hete közérdekű
adatigényléssel fordult az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz (ÁEEK), hogy
megtudja, pontosan hány fekvőbetegellátásban részt vevő betegnek kellett
elhagynia a kórházat. A részletes adatok
helyett azonban csak egymondatos válasz érkezett, miszerint nem gyűjtenek
erre vonatkozó adatokat. Így hát nem is
tudhatjuk meg, hány ember életét sodorta veszélybe ez a döntés.
Tele van mindenki kérdőjelekkel. Karácsony Gergely főpolgármester például
arra kíváncsi, miért döntöttek úgy, hogy
minden súlyos koronavírusos beteget két
budapesti kórházba szállítanak, végigutaztatva őket fél Magyarországon.
De ugyanilyen kétségek között vannak az orvosok és a betegek is az alapellátás május 4-ei újraindulásával kapcsolatban. A legnagyobb gond, hogy csak

negatív teszteredménnyel rendelkező
ember mehet többféle egészségügyi
ellátásra, mind az állami, mind a magán1

szektorban. De kik fogják ezeket a költséges és időigényes vizsgálatot elvégezni? Hiszen emlékszünk, napokat vártak
otthon betegek, mire kiment egy mentő
tesztelni. Ráadásul egyre többen állítják,
hogy vélhetően finanszírozhatatlan a mi-

niszteri utasításban a szolgáltatóktól elvárt vizsgálatok mennyisége.
Rövid távon ez azt jelenti, hogy továbbra is csak nagyon korlátozottan lehet
hozzáférni az egészségügyi ellátásokhoz.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Közmunkás leszel, vagy katona
Orbán Viktor miniszterelnök személyes garanciát vállalt arra, hogy a kormány annyi munkahelyet hoz létre, amennyit a vírus megszüntet, de valódi állásteremtés és bértámogatás helyett az eddigi válságkezelő csomag
csak átképzést és közmunkát kínál azoknak, akik a járvány miatt veszítették
el a megélhetésüket.
A munkanélkülieknek három hónapon
át folyósítható, legfeljebb nettó 134 ezer
forintos álláskeresési járadék után a kormányfő négy lehetőséget vázolt fel az
eddig is igénybe vehető, de mindössze
havi 22 ezer forintot jelentő, foglalkoztatást helyettesítő támogatás mellé, illetve
helyett: fizetett képzést, közfoglalkoztatást, állami cégek állásajánlatait, valamint
a katonáskodást.
A Magyar Közlöny április 24-ei számában bővítették is a közmunkaprogramot:
az értékteremtőnek tekintett, hagyomá-

nyos mezőgazdasági munkák mellett a
parlagfűirtás, a vasúti pályák és a közutak
rendbetétele, valamint a sírkertek gondozása is szóba jöhet, miközben nagyobb
lehetőséget kapnak a közfoglalkoztatásban a halmozottan hátrányos helyzetben
lévők, illetve a börtönből szabadultak.
Bár hangzatos szöveg, hogy mindenkinek lesz majd munkája, de például
az idegenforgalomból kiesett magasan
képzett emberek nyilván nem arra vágynak, hogy 54 ezer forintért gyomlálhassanak.

Forrás: www.hvg.hu

Nahalka István oktatáskutató szerint több tényező állhat a háttérben: egyrészt tovább növekedhetett a külföldi egyetemre jelentkezők aránya,
másrészt pedig csökkenhetett azoknak a száma,
akik nem rögtön érettségi után tanulnak tovább.
De befolyásoló tényező az állami – ingyenes – férőhelyek központi meghatározása, illetve a hátrányos helyzetű családokban élők egyre nagyobb
arányú kiszorulása is az oktatási rendszerből.

Helyzetjelentés Szerbiából
Szerbia március 15-én hirdeti ki a rendkívüli állapotot, de azalatt is − eleinte nem
különösebben átgondoltan − beengedi
a Nyugat-Európában többnyire feketén
dolgozó saját állampolgárait. Pár napon
belül kiderül, hogy a hazatérők többsége
nem hogy nem tartózkodik a lakcímén
az előírt 14 napos karanténban, hanem
egyáltalán nem lehet róla tudni, hol van.
Ekkor hirtelen több állami karantént hoznak létre, bevezetik az éjszakai kijárási
tilalmat, később a hétvégit is, majd a kiszabott 14 napos karantént 28-ra hos�szabbítják. A válság során mindvégig az
államfő kommunikál a lakossággal, az ő
napi bejelentkezése az állami tévécsatornán az először áprilisra, majd júniusra kiírt

parlamenti választásokra irányuló kampány része, ahogyan a minden nagykorú
szerb állampolgárnak beígért, majd csak
bizonyos feltételekkel folyósítandó egyszeri 100 eurónyi segély is. Vállalkozók
megsegítéséről, a bérek (legalább egy
részének az) átvállalásáról nem tudok.
Az egészségügy, persze, itt is romokban.
Az orvosok védőfölszerelésének hiányáról író újságírónőt őrizetbe veszik...
Most van a rendkívüli állapot megszüntetése utáni első hétvége: mindenki
vígan jön-megy, tömve a kirándulóhelyek, az éttermek, az embereken vagy
nincs maszk, vagy az álluk alatt hordják.
A válság majd még ezután érkezik.
Rajsli Emese (Szerbia, Újvidék)

A bajba jutottak támogatására nincs
pénz, de plakátokra most is jut bőven
Újabb több mint 6 milliárd forintot költ el az állampolgárok „tájékoztatására” a kormányzati kommunikációért felelős Miniszterelnöki Kabinetiroda.
Megint kék plakátokkal borítják be az országot, hogy mindenki lássa – ha
nem is érzi −, hogy a kormány segít neki.

Drámaian csökken a felvételizők száma
Van olyan felsőoktatási intézmény, ahol felére
csökkent a felvételizők száma. A pedagógusképzésben is hatalmas a visszaesés. Az okok között
szerepel, hogy a szegények egyre inkább kiszorulnak az egyetemi képzésből.
Idén összesen 91,4 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba, 20 ezerrel kevesebben, mint tavaly. Számuk
az elmúlt 19 év negatív rekordja is.

Forrás: www.nepszava.hu

Ez már a huszadik (!) olyan közbeszerzés,
amelyet az „állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátására” írtak ki és
amelyek eredményeként az országot ellepték az először kék hátterű, később Soros György arcképével díszített plakátok.
A mostani 6 000 000 000 forintból
vélhetően a koronavírussal kapcsolatos
tájékoztatókat és a kormányzat gazdaságélénkítőnek szánt, legalábbis akként

kommunikált intézkedéseit − például a
13. havi nyugdíj „fokozatos visszaépítését”
− népszerűsítő plakátokat, illetve egyéb
hirdetéseket finanszírozzák. A megbízást
ezúttal is Balásy Gyula médiaügynökségei kapták. A minisztérium eddig 93,3
milliárd forintnyi szerződést kötött a plakátokról ismert kampányokra, és ezeket
a megbízásokat egy kivételével Balásy
Gyula ügynökségei kapták.
Forrás: www.napi.hu
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