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• Felkészültek a szé-
kelyföldi tanintézetek
a jövő héten kezdődő
rendhagyó képesség-
felmérő vizsgák, majd
az érettségi lebonyo-
lítására, erről hely-
színi ellenőrzéseken
bizonyosodtak meg a
megyei tanfelügyelő-
ség munkatársai. Az
iskolákat a felkészí-
tők idején újra meglá-
togatják.

A N T A L  E R I K A ,
S Z É C H E L Y  I S T V Á N

T öbb mint ötezer diák vesz 
részt az elkövetkező hetek-
ben a szigorú járványmeg-

előzési óvintézkedések betartásával 
zajló cikluszáró vizsgákon Hargita 
megyében. Többségük jelenleg is 
látogatja a tanintézeteket, ugyanis 
zajlanak a felkészítők a nyolcadiko-
sok jövő héten kezdődő országos ké-
pességfelmérő vizsgájára, valamint 
az azt követő héten zajló érettségire. 
Az elmúlt időszakban a megyei tan-
felügyelőség munkatársai is láto-
gatást tettek az iskolákban, hogy a 
helyszínen bizonyosodjanak meg a 
koronavírus-járvány miatt elrendelt 
óvintézkedésekről. „Minden isko-
lát meglátogattunk, és azt találtuk, 
hogy mindenhol megfelelnek azok-
nak az előírásoknak, amelyeket 
egyrészt a tanügyminisztérium és 
az egészségügyi minisztérium kö-
zös rendelete előír, másrészt a józan 
ész diktál. Az összes iskola vezetőjét  
arra kértük, hogy azonnal jelezzék, 
ha bármilyen problémájuk adódik, 
de ilyen jelzéseket nem kaptunk” – 
számolt be a helyszíni látogatások 
eredményéről Demeter Levente, 
Hargita megye főtanfelügyelője. 

Megyeszerte 113 iskolában zajlanak 
felkészítők a képességfelmérő, illetve 
az érettségi vizsgára, ezek már mind 
rendelkeznek megfelelő mennyiségű 
fertőtlenítőszerrel. Az önkormány-
zatok túlnyomó többsége is kivette 
részét a tanintézetek felkészítéséből, 
lehetőségeikhez mérten mindenhol 
segítették az iskolákat, hiszen a hely-
hatóságok erre a célra pénzt is kaptak 
– tájékoztatott a főtanfelügyelő.

Megérkezett a második 
maszkszállítmány

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség 
284 ezer maszkot rendelt az oktatási 

minisztériumtól a diákok és a sze-
mélyzet számára. Ebből a mennyi-
ségből 142 ezer már a vizsgafelké-
szítők előtt megérkezett a megyébe, 
a szállítmány második részét pedig 
tegnap szállították le a megyébe. A 
tanfelügyelőség korábban – amikor 
még nem volt biztos, hogy a szak-
tárca által biztosított maszkokat 
időben megkapja a tanfelügyelőség 
–sz étosztott az iskoláknak 20 ezer
maszkot abból a készletből, amit a

magyar kormány küldött a megyé-
be. Ez két napra volt elegendő, de 
nem volt fennakadás az ellátásban, 
mert időben megérkezett az oktatási 
minisztérium első maszkszállítmá-
nya is. Az előírások értelmében a 
diákok és a személyzet naponta két 
maszkot kaphat a felkészítők és a 
vizsgák idején egyaránt. 

A vizsgafelkészítőket illetően a 
főtanfelügyelő elmondta, előzetes 
felméréseik szerint az érettségi előtt 
álló végzős diákoknak közel 100 szá-
zaléka, a nyolcadikosoknak pedig 
a 93 százaléka jelezte, hogy részt 
kíván venni ezeken. „Én is voltam 
pár iskolában, és azt tapasztaltam, 

hogy a gyerekek alig várták, hogy 
bemehessenek az iskolába még ilyen 
szigorú körülmények között is, és a 
pedagógusok részéről se merült fel, 
hogy ne vegyenek részt ezeken a fel-
készítőkön” – fogalmazott Demeter 
Levente. Megjegyezte ugyanakkor, 
hogy a kéthetes felkészítő időszak 
alatt a tanfelügyelőség képviselői 
ismét végiglátogatják az iskolákat – 
egy részük esetében ez már meg is 
történt. „Ha ezen is minden rendben 

lesz, akkor én úgy gondolom, hogy 
a kisérettségin is százszázalékosan 
megfelelő lesz minden” – mondta a 
felkészülésről.

Felkészültek 
a Maros megyei iskolák

Maros megyében 4700 nyolcadikos 
tanuló iratkozott fel az országos ké-
pességfelmérő vizsgákra, és 4000 
diákra számítanak, akik az érettsé-
gire iratkoznak fel – tudtuk meg Illés 
Ildikótól. A Maros megyei főtanfel-
ügyelő-helyettes a Székelyhonnak 
elmondta, június 2. és 12. között tart-
ják az iskolaigazgatók számára a fel-

készítőket, illetve osztják ki a tanin-
tézmények számára az egészségügyi 
minisztérium által előírt maszkokat, 
fertőtlenítőszereket. A tanfelügyelő-
ség munkatársai valamennyi iskolát 
végiglátogatták a napokban, elle-
nőrizték, hogy az előírásoknak megfe-
lelően elvégezték-e azokban a bizton-
sági óvintézkedéseket. „Mindenhol a 
szabályok szerint jártak el, sehol nem 
találtunk kihágást, szabálysértést” – 
tette hozzá a főtanfelügyelő-helyettes.

Betartandó előírások

Az oktatási, illetve egészségügyi 
minisztérium közös szabályozása 
értelmében a felkészítőkön és a 
vizsgákon egyaránt ugyanazok az 
előírások érvényesek: a kapuban 
megmérik a diákok és a sze-
mélyzet testhőmérsékletét 
a megyei népegészségügyi 
igazgatóság által megbí-
zott asszisztensek és orvo-
sok, illetve védőmaszkot 
is kap mindenki, majd az 
előre kijelölt pedagógusok az osz-
tálytermekbe kísérik a tanulókat, 
akiknek kötelezően két méter tá-

volságra kell lenniük egymástól, 
és mindegyiküknek legalább négy 
négyzetméternyi hely kell jusson. 
Ugyanakkor minden osztályban 
kell legyen kézfertőtlenítő. 

Hargita megyében 5272 diák ké-
szül a cikluszáró vizsgákra, közü-
lük 3110 a nyolcadik osztály végző-
sei számára megszervezett, hétfőn 
kezdődő országos képességfelmé-
rőre, 2162 pedig az azt követő héten 
kezdődő érettségire.
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Az iskolák felkészültek
Ellenőrizték a tanfelügyelőségek az óvintézkedések betartását

Monica Anisie a B1 TV-nek adott
interjúban hangsúlyozta, ha a 

szakértők félelme beigazolódik és ősz-
szel újabb járványhullám alakul ki, 
számos lehetséges forgatókönyvvel 
számolniuk kell az oktatás lebonyo-
lítását illetően. A tárcavezető jelez-
te,  fi gyelik a külföldön alkalmazott 

módszereket is, ezek között szerepel 
például a váltásos vagy a konténeres, 
sátras megoldás. „A következő idő-
szakban több javaslatot elemzünk, 
miközben egyéb európai modelleket 
is tanulmányozunk, hiszen máshol is 
a miénkhez hasonló helyzettel szem-
besülnek: a kötelező távolságtartást 

lehetővé tévő infrastruktúra hiányá-
val” – fogalmazott az oktatási minisz-
ter, aki egyúttal reményét fejezte ki, 
hogy ősszel mégsem köszönt be egy 
újabb koronavírus-járvány.

Óvintézkedés mindenekelőtt

Ezzel együtt elismerte, főleg városi 
környezetben jelentős gondot okoz-
hat az óvintézkedések betartása, 
hiszen sok osztályban magas a diák-
létszám. Emlékeztetett, az előírások 
szerint egy tanuló körül kétméteres 

távolságot kell biztosítani minden 
irányban, ami azt eredményezi, hogy 
10 iskolásnál több nem lehet egyazon 
osztályteremben, miközben jelenleg 
harmincfős osztályok is működnek. 
Anisie szerint a minisztérium a helyi 
hatóságokkal együtt azon dolgozik, 
hogy – ha ősszel valóban elér minket 
a koronavírus második hulláma – 
semmiféle veszélynek ne tegyék ki a 
diákokat. Jelenleg azonban az iskolá-
ba visszatért nyolcadikosok és tizen-
kettedikesek felkészítésével, illetve 
a cikluszáró vizsgák előkészítésével 

foglalkoznak kiemelten. Mint isme-
retes, az országos képességfelmérő 
vizsgát június 15–17. között 
bonyolítják le, míg a máso-
dik, különleges szakaszt jú-
nius 29.–július 1. között ren-
dezik, a végeredményeket 
július 4-én közlik. Az idei 
érettségi írásbelik június 
22–25. között esedékesek, 
a különleges megmérette-
tés július 6–9. között lesz, a 
végeredményeket 12-én hozzák nyil-
vánosságra.

Ősztől konténerekben vagy sátrakban tanulhatnak a diákok
• Megtörténhet, hogy a diákok ősztől váltásban járnak
majd iskolába, vagy pedig a tanintézetek udvarán felál-
lított konténerekben, sátrakban vesznek részt a tanórá-
kon – jelentette ki hétfőn este a tanügyminiszter.




