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Körültekintően  készülnek 
Tanévkezdés: kérdés, hogy miként indul majd el az oktatás ősszel
• A koronavírus-jár-
vány miatt kényszerűen 
bevezetett távoktatás 
nagy kihívás elé állí-
totta idén a tanügyi 
rendszert. Az ősszel 
kezdődő új tanévtől 
mire számíthatnak a 
diákok? Amennyiben 
nem mehetnek iskolá-
ba, hogyan készítik fel 
a tanárokat az online 
oktatásra? A többisme-
retlenes egyenletre a 
Hargita Megyei Tanfel-
ügyelőségnél kerestük 
a választ.

KORPOS ATTILA

C ristinel Glodeanu Hargita me-
gyei főtanfelügyelő-helyettes 
megkeresésünkre elmondta, 

régóta várt előrelépés történt idén az 
oktatás digitalizációjában. „A tanfel-

ügyelőség, közösen a megyei 
tanáccsal és a Romániai Ma-
gyar Pedagógusok Szövet-
ségével segítséget nyújtott 
a nyolcadikos vizsgákra ké-

szülő diákok számára a Su-
liTV8-al, amely hasznos videóso-

rozatnak bizonyult. A megyei tanács 
segítségével kétnyelvű munkafüzete-
ket is készítettünk azok számára, akik 

nem rendelkeztek internet-hozzáfé-
réssel” – számolt be.

Megtudtuk, a nyári időszakban 
sem áll le az élet a tanfelügyelőségen. 
Jelenleg a pedagógusok véglegesítő 
vizsgáinak időszaka van, amelyre 
szerdán került sor. „Az írásbeli vizs-
gára 126 pedagógus jelentkezett, 
amelyen csupán kettő nem jelent meg. 
Az eredmények július 29-én lesznek 
kifüggesztve, az óvásokat követő vég-
leges eredményhirdetésre augusztus 
4-én kerül sor” – tájékoztatott az ille-
tékes. Ezzel egyidőben készülnek az 
augusztus 24-én kezdődő pótérettsé-
gire is, de napirenden van a kilencedik 
osztályokban fennmaradt helyekre 
történő beiratkozás lebonyolítása is.

Három lehetőség

A főtanfelügyelő-helyettes elmondta, 
az ősszel kezdődő tanévre három le-
hetséges forgatókönyvvel számolnak. 
Az első az, hogy hagyományosan, az 
osztálytermekben zajlik majd az okta-
tás, a szükséges távolságok és higiéni-
ai szabályok betartásával. A második 
az úgynevezett hibrid megoldás: a 
diákok egy része egy-két hét iskolai 
oktatás után otthonról folytatja, azok 
pedig, akik addig távoktatásban ta-
nultak, elkezdenek bejárni az iskolá-
ba. A harmadik opció a teljes oktatás 
digitális térbe való költöztetése lenne. 
„Szó van arról, hogy a megyei tanfel-
ügyelőségek kezébe adják a döntést, 

hiszen a központosított eljárás nem 
mindenhol válna be. Ha egy települé-
sen például nincs járványveszély, ak-
kor a diákok normális körülmények 
között járhatnának iskolába” – fejtet-
te ki a főtanfelügyelő-helyettes.

Felkészítőkkel segítenek

Mivel nagy esély van a digitális ok-
tatás térhódítására, a pedagógusok 
számára online oktatásfelkészítő kur-
zusokat szerveznek. „Csíkszeredában 
például az Apáczai Csere János Peda-
gógusok Háza szervez felkészítőket. 
Az online oktatásra való felkészítők 
is online zajlanak, hiszen ebben az 
esetben nem megoldható a szemé-

lyes jelenlét. Ezen kívül a miniszté-
rium CRED nevű programja is nép-
szerű a térségben, amelyet Szinaján 
és Konstancán tartanak” – sorolta. 
Mint mondta, vannak kollégáik, akik 
trénerképzéssel is foglalkoznak, és 
segíteni tudnak a tanárok digitális ok-
tatásra való felkészítésében. „Hiába 
látjuk el a tanulókat digitális eszkö-
zökkel, ha azok nem oktatásra van-
nak használva. Ezért is fontos, hogy 
elsősorban a tanárokat készítsük fel a 
digitalizációra, akik továbbadhatják 
azt a diákoknak” – világított rá a fő-
tanfelügyelő-helyettes.

Levonni a tanulságokat

Cristinel Glodeanu elmondta, próbál-
ják levonni a tanulságokat az oktatás-
sal kapcsolatos tavaszi tapasztalatok-
ból: „Bár ez még csak tervben van, a 
hatékonyabb felkészítés érdekében a 
prefektusi hivatallal karöltve a peda-
gógusokat táblagépekkel szeretnénk 
ellátni a következő időszakban”. 
Remélik, hogy az egészségügyi mi-
nisztérium által előírt szabályokat a 
megye minden oktatási intézményé-
ben be tudják majd tartatni. A fejlesz-
téseket illetően ugyanakkor megje-
gyezte, országos szinten első helyen 
áll Csíkszereda azzal, hogy a város 
tizenegy tanintézménye is bekerült a 
hőszigetelési programba. Hozzátette, 
a katasztrófavédelmi bizottságnál 
indítványozta, hogy a megyei inter-
netszolgáltatók olyan helyekre is te-
lepítsenek antennákat, ahol nehézkes 
vagy egyáltalán nincs internet-hoz-
záférés. „Nagy befektetést jelentene 
ez sok cég számára, de a diákok szak-
szerű oktatása számunkra elsődleges. 
Szeretnénk minél felkészültebben 
várni az őszi kezdést” – összegezte.

Üres osztályterem. Még nem 
tudni, hogy a járvány miatt 
milyen formában kezdődhet el 
az új tanév
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GERGELY IMRE

A GO Rt. ellen csődeljárás folyik, 
de a cég sorsától függetlenül az 

ivóvízellátásnak és a csatornázás-
nak működnie kell, és lehetőleg úgy, 

hogy a fogyasztók is elége-
dettek legyenek. Ezért volt 
szükség az átszervezésre. 
A gyergyószentmiklósi tes-
tület júliusi rendes ülésén 
szavazta meg azt a határo-
zattervezetet, miszerint a 

két közszolgáltatás a város 
másik cégéhez, a fűtőműhöz kerül 
át. A Helyi Hőszolgáltató Közműnek 
(vagy újabb nevén a Helyi Hő- Ivóvíz 
és Csatornaszolgáltató Közműnek) 

90 napja van arra, hogy a szolgál-
tatás átvételét kivitelezze, megtör-
ténjen az ezekhez kapcsolódó javak 
átadása és a tevékenységet végző 
szakemberek alkalmazása. Ez alatt 
az idő alatt kell a Közműnek megsze-
reznie a szükséges hatósági engedé-
lyeket is, amelyek a kibővült tevé-
kenységéhez szükségesek. 90 napig 
tehát még a GO Rt. biztosítja a vizet 
és a csatornázási szolgáltatást.

További részletek

Amint azt Nagy Zoltán polgármester 
az online tanácsülésen elmondta, 
36 állást hirdet meg a Közmű, de az 
átszervezés eredménye lesz, hogy 23 
alkalmazottal kevesebb személyzet-
tel tudja végezni a három szolgálta-

tás működtetését, mintha továbbra 
is két külön cégre bíznák ezeket. Az 
önkormányzat csütörtökön egy 100 
ezer lejes kölcsönt is megszavazott 
a Közmű számára az indulási költ-
ségek fedezésére, a közeljövőben 
pedig fejlesztésekre is összegeket 
különítenek el. A polgármestertől 
megtudtuk, azok a falvak, ame-
lyek eddig Gyergyószentmiklóstól 

kapták az ivóvizet, erre továbbra is 
számíthatnak. A változást az jelenti 
majd, hogy a települések határán a 
vezetékre vízórát szerelnek, és a ké-
szülék által mért mennyiséget fogják 
kiszámlázni a községeknek. Az eh-
hez kapcsolódó további feladatokat 
(például a helyi fogyasztók részére a 
számlázást) a községi önkormányza-
tok végzik majd.

A fűtőműhöz kerül a gyergyószentmiklósi vízszolgáltatás is
• Megvonta a GO Rt.-től az ivóvíz- és csatornaszolgál-
tatás jogát a gyergyószentmiklósi képviselő-testület, 
ezzel egy időben pedig átadta azt a fűtésszolgáltató-
nak. Az átállás 90 nap alatt kell megtörténjen.

Színház a Mikó-várban
Színházi esték a Mikó-várban 
címmel hirdet előadássoroza-
tot a Csíki Játékszín. Amint a 
szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közleményben áll, július 
29-én, szerdán este 20 órától 
Márdirosz Ágnes (a Csíki Játék-
szín színésznője) Szép Fehér 
Annácska című balladaestje 
tekinthető meg, a belépő 20 
lejbe kerül. Július 31-én, péntek 
este 20 órától a Transylvanian 
Bú Boys Jack Cole dalaiból 
című koncertjén vehet részt a 
közönség, erre 30 lejért lehet 
belépőt váltani. Megjegyezik, 
jegyek csak az esemény kezdé-
se előtt válthatók a helyszínen. 
A helyek érkezési sorrendben 
foglalhatók el, és számuk 
korlátozott. Rossz idő esetén 
az események a meghirdetett 
dátumot követő nap kerülnek 
sorra. Információk a 0751-039-
026-os telefonszámon.

• RÖVIDEN 

A gyergyószentmiklósi GO Rt. ellen csődeljárás folyik
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