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A világhálón küldik a leckéket
Magyar nyelvű televíziós oktatási adást is kérnek a szülők

H AJ N A L C S I L L A

E lőreláthatóan április 21-éig 
biztosan nem nyitnak a ta-
nintézetek, de addig is, amíg 

minden visszaáll a normális kerék-
vágásba és egyáltalán tervezni lehet 
a tananyag bepótlását, az Oktatási 
és Kutatási Minisztérium arra biz-
tatja a pedagógusokat, hogy az on-
line térben tartsák a kapcsolatot a 
diákokkal. Több konkrét javaslatot 
is tettek erre nézve, például a Goog-
le és a Microsoft  ingyenes oktatási 
alkalmazásait, a G Suite for Educa-
tiont és az Offi  ce 365-öt.

Magyar diákokat érintő kérések

A Magyar Szülők Szövetsége a 
Szülői Szervezetek Országos Föde-
rációjának Kisebbségekért Felelős 
Alosztálya nevében pénteken tett 

le kérvényt az oktatási mi-
nisztériumhoz, amelyben 
kérték, hogy indítsanak 
magyar tannyelvű tévéisko-
lát is a nyolcadikosok és a 
tizenkettedikesek számára, 
ugyanis hétfőn reggel bein-

dult a román nyelvű teleiskola 
a vizsgatantárgyakra összpontosít-
va. A magyar szülők arra kérték az 
ország magyar pedagógusait, fő-
ként Bukarest, Marosvásárhely és 
Kolozsvár környékéről – a közszol-
gálati televízió magyar stúdióinak 
helyszíneiről –, hogy vállalják be 
az online vagy élő órák megtartá-
sát, leginkább a vizsgatárgyakból. 
Az előzetes egyeztetések megtör-
téntek, és remélik, hamarosan el-
kezdődhetnek a leckék magyarul 

is, bár hétfőn délután még nem ér-
kezett hivatalos válasz a kérésük-
re, még zajlottak a kivitelezéssel 
kapcsolatos tárgyalások – tudtuk 
meg Csíky Csengelétől, a szövetség 
képviselőjétől.

Játékosan gyűjtik a pontokat 

Közben a legtöbb marosvásárhelyi 
iskolában a tanárok rendszeresen 
küldenek teszteket és leckéket diák-
jaiknak. A Liviu Rebreanu Általános 
Iskolában például a hetedikesek és 
ötödikesek számára létrehozott on-
line csoport is aktívan működik, ott 
naponta leckét és feladatokat kapnak 

órarend szerint – tudtuk meg a szülők-
től. A Bolyai Farkas Gimnázium angol-
tanára, Puskás-Bajkó Albina a www.
kidibot.ro, illetve a www.didactic.ro 
online felületet használja diákjaival. 
„Ők bejelentkeznek ide, és megoldják 

az általam feltöltött feladatokat. A Ki-
dibot.ro nagyon játékos program, itt 
pontokat gyűjtenek és kitűzőket kap-
nak, én meg követem őket. Ezenkívül 
levelet kell írniuk nekem üzenetben 
vagy WhatsAppon, én pedig kijavítva 
visszaküldöm. De esszét is írnak, mert 
közben versenyekre is készülünk, az 
érettségizőim pedig érettségitételeket 
kapnak, amelyeket a We transfer nevű 

programon keresztül küldök el nekik” 
– mesélte az angoltanár.

A bürokrácia nem szünetel

Selyem Zoltán, a marosvásárhelyi 
Elektromaros Szakközépiskola igaz-
gatója megkeresésünkre elmagya-
rázta, hogyan zárkózik fel iskolájuk 
a kialakult helyzethez. „Általában 
minden osztálynak van Facebook- 
vagy WhatsApp-csoportja, mert léte-
zik ugyan sok online felület, amiket 
kidolgoztak ilyen esetre, de azok 

nagy része mind románul működik, 
magyarul kevés van. Ezért főleg Fa-
cebook-csoportokon keresztül zajlik 
a leckék átadása, iskolaszinten haté-
konyabb így a kommunikálás. A  ta-
nárok feltöltik ide a teszteket, szöve-
geket, a diákok kérdéseket tesznek 
fel, és online tartják a kapcsolatot. 
Minden tanár akkor küldi a leckét, 
amikor órája lenne, és arra az időre 

köteles kapcsolatban lenni a diákok-
kal. Utólag is lehet válaszolni a kérdé-
sekre, de a kommunikáció nagy része 
ebben az időben zajlik” – részletezte 
az iskola vezetője. A bürokrácia a jár-
vány idejére sem szünetel, ugyanis a 
tanfelügyelőség azt javasolta, hogy 
tartsanak fenn kinyomtatott bizonyí-
tékokat is az online leckék átadásá-
ról, ezért az iskola vezetőtanácsának 
döntése alapján kinyomtatva, ikta-
tószámokkal ellátva, napra, órára 
pontosan tárolják is az átküldött szö-
vegeket – mondta el Selyem Zoltán. 
Rámutatott, a diákok közül van, aki 
aktívan reagál az online leckékre, de 
nem az egész osztály, akik akarnak 
tanulni, azok így is tanulnak. Hozzá-
tette, tizenkettedikben az érettségire 
való felkészülés a fontos, tesztek és 
ismétlések kerülnek fel, hiszen eb-
ben az időszakban már az eredeti 
lecketervek szerint is az ismétlése-
ken van a hangsúly. „Úgy vélem, a 
legtöbb tanár próbálja tenni a dolgát, 
hogy ne maradjanak le az oktatással, 
ne legyen olyan nagy súlya az egész 
kimaradásnak” – mondta el az Elekt-
romaros igazgatója.

Nem váltja ki a későbbi 
tantermi tevékenységeket

Hargita megyében éppen zajlik a tan-
felügyelőség felmérése arról, hogy az 
iskolák milyen online felületet hasz-
nálnak a virtuális konzultációk, lec-
kék átadására. Demeter Levente, Har-
gita megye főtanfelügyelője elmondta, 
úgy látja, főként a Google felületét 
használják, de van aki WhatsApp vagy 
Facebook csoportot használ, amiket 
eddig is, mert ezek a kialakult helyzet 
előtt is megkönnyítették a tanár-di-
ák kapcsolatot. „Ezek nem a tanórák 
kiváltását jelentik, ez egy lehetőség, 
amit a tanárok kihasználhatnak, és 
úgy látom, minden tanár igyekszik a 
diákokat megszólítani, hogy milyen 
sikerrel az már egy másik kérdés, de ez 
nem fogja később kiváltani az osztály-
termi tevékenységeket” – mutatott rá a 
főtanfelügyelő.

Hétfőn reggel közvetítette első 
tévéiskolás adását a román 
közszolgálati televízió kettes 
csatornája
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• A székelyföldi pedagógusok nagy része alkalmazkodik az otthonoktatást szor-
galmazó helyzethez, és online küldi a tanulnivalókat a diákoknak. A román közszol-
gálati televízió kettes csatornáján elindult a tévéiskolának nevezett román nyelvű
műsor, amelyben a tanárok kamerák előtt adják át a leckét a vizsgatantárgyakból. A
magyar szülők magyar nyelvű adást is kérnek gyerekeik számára.

E gyetlen koronavírus-fertőzés-
sel nyilvántartott, illetve ka-

ranténban lévő személy sincs Gyer-
gyószentmiklóson – jelentette be 
hétfőn Nagy Zoltán. A polgármester 
hangsúlyozta, az önkormányzat, 
illetve a különböző hatóságok meg 

is tesznek mindent, hogy ez 
lehetőleg még jó ideig így 
is maradjon.

A kórház udvarán sá-
tor épül: ott dönt majd az 
egészségügyi személyzet 
arról, hogy szükséges-e 

az oda érkezők koronaví-
rus-fertőzés miatti tesztelése vagy 
sem. Amennyiben a vizsgálat so-
rán úgy látják, hogy felmerülhet a 

fertőzés esélye, az illető nem a köz-
ponti kórházépületbe, hanem a kü-
lönálló épületben található fertőző 
betegségek osztályán kialakított 
elkülönítőbe kerül. Ott végzik el a 
szükséges tesztet, amelyet a kolozs-
vári szaklaboratóriumban elemez-
nek majd. A járványügyi rendelke-
zések szerint ebben a sátorban kell 
majd jelentkezniük mindazoknak, 
akik a járvány által súlyosabban 
érintett országokból jönnek haza 
és a kötelező 14 napos otthoni ka-
rantén során tapasztalják magukon 
a koronavírus-fertőzésre utaló jele-
ket. Ferenczy István kórházmene-
dzser a tegnapi sajtótájékoztatóján 
leszögezte, hogy a teszteket az ilyen 

esetekre érvényes szabályozás 
alapján csak indokolt esetekben 
végzik el. A sátort világítással, fű-
téssel látják el, megteremtik a mi-
nimális feltételeket a várakozásra. 

Szigorítások a járóbeteg-
rendelőben is

A kórház poliklinikai részlegén is 
változott a betegek fogadásának 
rendje. Próbálják minimálisra csök-
kenteni annak lehetőségét, hogy az 
egészségügyi személyzet és a bete-
gek itt fertőződhessenek meg a ví-
russal, másrészt pedig a gyógyítás-
ban dolgozók feladatköreit is át kell 
alakítaniuk a járványveszély miatt. 

A bejáratnál ezért egy asszisz-
tens fogadja a poliklinikára érkező-
ket, és csak azok léphetnek be, akik 
programálással rendelkeznek. Le-
szögezték, mindenki csak abban az 
időpontban keresse fel a poliklini-
kát, amikorra a programálása szól. 
Természetesen továbbra is előnyt 
élveznek a sürgősségi esetek. Feren-
czy István nyomatékosan kér min-
denkit, hogy csakis akkor jelentkez-
zenek a sürgősségi osztályon is, ha 
az valóban indokolt, ne hátráltassák 
kisebb panaszokkal a személyzetet. 
Egyelőre mindez csak megelőző in-
tézkedés, de nemsokára itt is bekö-
vetkezhet az, hogy nagyon leterhel-
tek lesznek a kórház dolgozói.

Rendkívüli intézkedések

A kórháznál megtartott sajtótájékoz-
tatón Nagy Zoltán polgármester egé-
szítette ki az elhangzottakat, közölve 
azokat az intézkedéseket, amelyek hét-
főtől léptek érvénybe a városházán és 
az önkormányzat fenntartásában mű-
ködő intézményeknél: amellett, hogy 
felfüggesztettek minden nyilvános te-
vékenységet a művelődési központnál, 
a színháznál, beszüntették a könyv-
kölcsönzést is a könyvtárnál. A pol-
gármesteri hivatalban az ügyintézés 
szintén előzetes programálás szerint 
történik. Mindenkit arra kérnek, hogy 
az ügyintézést lehetőleg az online felü-
leteken végezze. (Gergely Imre)

Sátor épült a gyergyószentmiklósi kórháznál is


