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Egy kis autonómia. Helyi szinten dőlhet el, hogy a diákok milyen arányban térnek
vissza az iskolapadokba

ISKOLAI MASZKVISELÉS: MINDENKI MÁST MOND ARRÓL, HOGY KINEK KELLENE MEGVÁSÁROLNIA AZ ARCVÉDŐT

Helyi autonómiát biztosítanak a tanévkezdésre
Helyi hatáskörbe utalja a kormány 
annak eldöntését, hogy a diákok 
milyen arányban térhetnek vissza 
a hamarosan rajtoló tanév elején 
az iskolapadokba. Az intézkedést 
egy televíziós műsorban bejelen-
tő oktatási miniszter ugyanakkor 
a maszkok beszerzése kapcsán 
ellentmondásba keveredett Klaus 
Iohannis államfővel és a munka 
törvénykönyvével egyaránt.

 » KRÓNIKA

A z oktatási intézmények igazgató-
tanácsa dönt arról, hogy milyen 
arányban térnek vissza a diákok az 

iskolapadokba – jelentette be szerda esti 
televíziós nyilatkozatában Monica Anisie 
oktatási miniszter. „A döntés az oktatási 
intézmény szintjén születik meg. Az igaz-
gatótanács fogja javasolni a forgatókönyvet 
a tanfelügyelőségnek és a közegészségügyi 
igazgatóságnak, és arra a megyei vagy bu-
karesti katasztrófavédelmi bizottságnak is 
rá kell bólintania” – részletezte az elkép-
zelést a tanügyi tárca vezetője a B1 Tv mű-
sorában. Aláhúzta: a döntés helyi szinten 
születik meg. „Helyi autonómiát biztosítot-
tunk, mivel az oktatási intézmény igazga-
tója, a helyi közegészségügyi igazgatóság 
vezetője tudja a legjobban, mi történik 
helyi szinten. Nem központi szinten kell 
mindenki számára egyforma intézkedést 
elfogadni” – magyarázta a miniszter.

Monica Anisie elmondása szerint nem 
lehet azt mondani, hogy a tanítás felfüg-
gesztése idején minden diáknak hozzá-
férése lett volna az online tanításhoz, de 
tud olyan tanárokról, akik elvitték a tan-
anyagot ezeknek a gyerekeknek, hogy ne 
maradjanak le.

Az oktatási miniszter kitért arra is, 
hogy jelen pillanatban nincs elég orvos 
és asszisztens az oktatási intézmények-
ben, ám a parlament előtt van egy tör-
vénytervezet, ami lehetővé teszi, hogy 
egészségügyi személyzetet alkalmazza-
nak ezekbe a rendelőkbe.

Anisie a televíziós interjúban ugyan-
akkor ellentmondásba keveredett Klaus 
Iohannis államfővel és munka törvény-
könyvével egyaránt. Az államfő szerdai 
sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre vá-
laszolva kijelentette ugyanis, hogy: „a ta-
nárok azzal a maszkkal mennek iskolába, 
amelyet maguknak megvásároltak, akár-
csak a diákok”. Nem így látja azonban a 
helyzetet az oktatási miniszter: amikor 
arról kérdezték, hogy a szaktárca miért 
nem utalt ki pénzt maszkok beszerzésére, 
leszögezte: nem a tanügyminisztérium, 
hanem a helyi hatóságok alárendeltsé-

gébe tartoznak az oktatási intézmények. 
„A kormány sürgősségi rendelettel kiutalt 
egy számottevő összeget egészségügyi 
felszerelések beszerzésére. Az iskolák-
nak tehát meg kell vásárolniuk ezeket a 
felszereléseket, majd az európai uniós 
alapokért felelős minisztériumnál kell 
elszámolniuk az elköltött pénzről. Hason-
lóképpen járhat el a helyi önkormányzat 
is” – fogalmazott Anisie.

A miniszter kijelentésével a munka-
törvénykönyvvel is ellentmondásba ke-
veredett, annak értelmében ugyanis a 
tanárok nem a helyi önkormányzatok, 
hanem az oktatási tárca alkalmazottai – 
emlékeztet az Edupedu.ro oktatási szak-
portál. Mint ismeretes, a vonatkozó sza-
bályozás értelmében a munkáltatónak 
biztosítania kell alkalmazottai számára a 
védőmaszkot.

Amint arról korábban beszámoltunk, 
Ludovic Orban miniszterelnök hétfőn 
egyértelművé tette, hogy a hatóságok 
nem tudnak minden diáknak ingyenes 
védőmaszkot biztosítani a tanévkez-
désre. „A prioritás az, hogy maszkokat 
biztosítsuk a hátrányos helyzetben élő 
diákoknak, ahogyan történik a maszk-
beszerzés esetében is. Nyilvánvaló, 
kellenek maszkok, hogy amennyiben 
egy  gyerek anélkül érkezik, biztosítani 
tudják számára, ám nem lehet bizto-
sítani minden gyereknek” – mondta a 
kormányfő. Bejelentése szerint amúgy 
diákoknak, pedagógusoknak és a nem 
tanügyi személyzetnek egyaránt viselnie 
kell az oktatási intézményen belül a vé-
dőmaszkot.

 » „A zene képzés esetében re-
méljük, szeptember elejére meg-
érkezik a bukaresti jóváhagyás a 
magánének szakunk indítására, 
és akkor ott további 10 ingyenes 
helyet tudunk hirdetni” – húzta 
alá Nyíri Enikő.
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 » BÁLINT ESZTER

Az őszi felvételire túlnyomórészt tandí-
jas helyek maradtak, de azért ingyenes 

helyekre is várják még a jelentkezőket – kö-
zölte a Krónika megkeresésére Nyíri Enikő, 
a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem 
kommunikációs és PR-felelőse. Mint részle-
tezte, a bölcsészettudományi és művészeti 
karon a magyar, valamint a német nyelv 
és irodalom szakok esetében tudnak még 
ingyenes helyre beiskolázni hallgatókat, 
összesen 13 ingyenes hely maradt. Tan-
díjas hely az említett szakokon kívül az 
angol nyelv és irodalom képzésen is van, 
összesen 20. A művészeti szakok esetében 
a zene szakon maradt még 5 ingyenes és 
10 tandíjas hely, a képzőművészet–grafi ka 
szakon pedig csak 2 tandíjas helyre várják 

az érdeklődőket. „A zene képzés esetében 
reméljük, szeptember elejére megérkezik 
a bukaresti jóváhagyás a magánének sza-
kunk indítására, és akkor ott további 10 
ingyenes helyet tudunk hirdetni” – húzta 
alá Nyíri Enikő.

A mesteri képzések kapcsán elmondta: 
a többnyelvűség és multikulturalitás ese-
tében már csak 8 tandíjas helyre jelent-

kezhetnek az egyetemet végzettek, de a 
vizuális kommunikáció és a zeneművé-
szet a jelenkorban mesterképzések eseté-
ben még ingyenes és tandíjas helyeik is 
vannak. A fordító-tolmács mesterképzés 
esetében szintén a bukaresti jóváhagyásra 
várnak – itt 7 ingyenes és 23 tandíjas he-
lyet hirdetnek.

A gazdaság- és társadalomtudományi 
karon a tanítóképző és szociológia szako-
kon csupán 1-1 ingyenes hely maradt, de 
mindkét szaknál több tandíjas hely is van. 
A közgazdaságtan szakok esetében is van 
lehetőség a most jelentkezőknek még in-
gyenes helyre bejutni: a menedzsment, a 
bank és pénzügyek, a turisztika szakokon 
kevés ingyenes hely maradt (4-5), így első-
sorban tandíjas helyekre jelentkezhetnek 
ősszel a diákok.

A mesterképzések esetében a vállalko-
zások fejlesztésének menedzsmentje és 
az európai szociálpolitika képzéseknél 
csak tandíjas helyek maradtak, ingyenes 
hely az idegenforgalmi gazdálkodás mes-
terképzésen van (5 hely), ahol természe-
tesen még tandíjas helyek is vannak.   A 
Debreceni Egyetem kihelyezett tagozatai 
esetében minden megmaradt hely ingye-
nes, szakonként – gépészmérnök, vidék-
fejlesztés, agrármérnök – 20 helyre várják 
a jelentkezőket.

A beiratkozás az őszi felvételire szeptem-
ber 7-én kezdődik. Az érdeklődők online 
vagy személyesen is jelentkezhetnek, a 
nyári felvételi beiratkozáshoz hasonlóan 
ingyenesen. További információk a PKE 
honlapján (www.partium.ro), valamint Fa-
cebook- és Instagram-oldalán.

Ingyenes és tandíjas helyek a Partiumi Keresztény Egyetemen




