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P Á V A  A D O R J Á N

Nelu Tătaru egészségügyi mi-
niszter tegnapi bejelentése 
értelmében a tanintézetek 

vezetőtestületei szeptember 10-éig 
közzéteszik a 14-ei iskolakezdés 
forgatókönyvét. A tárcavezető Mo-
nica Anisie tanügyminiszterrel kö-
zös sajtótájékoztatóján ismertette, 
milyen szabályrendszert dolgoztak 
ki a romániai hatóságok a tanév-
kezdésre. Eszerint szeptember 7-én 
az Országos Közegészségügyi In-

tézet tájékoztatja az állam 
intézményeit a települések 
járványtani felmérésének 
eredményéről.  Összesen 
3181 település járványtani 
helyzetéről kell jelentést 
készíteni, és minden iskola 

ezen felmérés alapján vá-
lasztja ki a megfelelő iskolakezdési 
forgatókönyvet. A kiválasztott for-
gatókönyvet szeptember 10-én az is-
kolák igazgatótanácsai ismertetik a 
vészhelyzeti bizottsággal, a megyei 
közegészségügyi igazgatósággal és 
a tanfelügyelőséggel – tette hozzá a 
miniszter. Tătaru ismét hangsúlyoz-
ta, hogy a tanintézetek maguk dönt-
hetik el, milyen formában kezdik 
meg a tanítást.

Három forgatókönyv

Mint ismeretes, az egyes települése-
ken – a járványhelyzet alakulásától 
függően – három forgatókönyvet 
alkalmazhatnak az oktatás terén. 
Az első szerint valamennyi óvodás 
és iskolás bejár az oktatási intéz-
ményekbe a megfelelő óvintézkedé-
sek betartásával; a második értel-
mében csak az óvodások, az elemi, 
illetve a nyolcadik és tizenkettedik 
osztályosok járnak be folyamatosan 
a tanintézetekbe, a többiek pedig 
egy-két hetes váltásban jelennek 
meg személyesen az órákon a köte-
lező óvintézkedések betartásával; 
a harmadik változatban mindenki 
otthonról tanul online, a digitális 
tanrend szerint. Ha fertőzés jelenik 
meg egy osztályban, ott 14 napra 
felfüggesztik az oktatást, ha pedig 
három különböző osztályban is 
megjelenik a koronavírus-fertőzés, 
akkor az egész is iskolát bezárják, és 
online folytatódik az oktatás.

Az iskolába járás szabályai

A miniszter tegnapi sajtótájékozta-
tóján hangsúlyozta, mindenki érde-
ke, hogy a gyerekekkel a tantermek-
ben kezdődjék el az oktatás, de ezt 

csak számos szabály betartásával 
lehet megvalósítani. Ilyen az egy-
méteres távolság betartása vagy el-
különítő eszközök használata, több 
be- és kijárat létesítése. Elmondása 
szerint az elemisek órarendjét olyan 
formában kellene összeállítani, 
hogy a gyerekeknek ne egyszerre 

legyen szünetük, így pedig az ud-
varon felváltva tartózkodhatnak. 
Ugyanakkor kérdésre válaszolva 
közölte: ha az iskolás krónikus be-
teggel vagy idős családtaggal él 
egyazon háztartásban, a szülők 
kérhetik, hogy a diák csak online 
oktatásban vegyen részt. A tárcave-
zető kifejtette: nem a tanár feladata, 
hogy megállapítsa, egy gyerek fertő-
zött-e vagy sem. Ha a tanár szemre-
vételezés révén úgy ítéli meg, hogy 
fennáll a fertőzés gyanúja, akkor a 
gyereket az elkülönítőbe kíséri, és 
telefonál a szüleinek, a 112-es egy-
séges segélyhívószámot kizárólag 

sürgősségi esetben használja – tette 
hozzá. A további, esetleges epidemi-
ológiai vizsgálatról az egészségügyi 
igazgatóságnak kell gondoskodnia 
– magyarázta Tătaru. Ugyanakkor 
kijelentette: az óvodásoknak nem 
kell maszkot hordaniuk. Mint isme-
retes, az iskolában ez kötelező lesz a 
diákok és a tanárok számára is.

Beindult a tájékoztató honlap

A tegnapi sajtótájékoztatón Monica 
Anisie oktatási miniszter is részt 
vett. A tárcavezető szerint kidol-

gozták a járványhelyzetben alkal-
mazandó módszertant valameny-
nyi oktatási szint számára, keretet 
adtak a tanintézetek működésének 
és a cikluszáró vizsgák lebonyolí-
tásának is. Ugyanakkor folyamat-
ban van a pedagógusok felesleges 
papírmunkájának felszámolása. 
Anisie bejelentette, létrehoztak egy 
internetes oldalt (educatiacontinua.
edu.ro), amelyen a diákok, szülők, 
pedagógusok információkat szerez-
hetnek az új, rendhagyó tanévről. 
Emellett egy telefonos zöldszámot 
is működésbe helyez az érintettek 
számára az oktatási minisztérium, 

ugyanakkor külön vonalat hoz létre 
az intézményvezetők, önkormány-
zati képviselők részére is. „Azt hi-
szem, mindannyiunk felelőssége, 
hogy együttműködve csökkentsük 
a megbetegedés veszélyét. A gyere-
kek visszatérése az iskolákba a teljes 
társadalom vállalása” – jelentette ki 
Monica Anisie.

Az oktatási minisztérium kedden 
közzétette a tanévkezdésre vonat-
kozó útmutatóját, amely a felső ta-
gozatos általános és közép-, illetve 
szakiskolás diákokat érinti. Eszerint 
a pedagógusok ötperces szüneteket 

tartanak, hogy legyen idejük osz-
tályt váltani. Ez idő alatt a diákok 
a termekben maradnak. Az órák 
55 percesek lesznek, de ebbe osz-
tályonként beletartozik egy 10–15 
perces szünet is, amelyet úgy kell 
megszervezni, hogy a különböző 
osztályok diákjai ne találkozzanak 
egymással, a mosdót pedig a kö-
telező távolság betartásával lehet 
felkeresni. A minisztériumi ajánlás 
szerint az iskolák az órarend tömbö-
sítésével csökkenthetik az egyes osz-
tályokkal találkozó tanárok számát: 
ha a tanárok egymás után két órát 
tartanak, akkor a diákok aznap nem 
öt-hat, hanem legfeljebb két-három 
tanárral találkoznak – olvasható az 
útmutatóban. Az órarend kialakítá-
sa mindenütt az iskolák hatásköre 
marad. A tanárok saját használatú 
naplóba vezetik be a diákok jegyeit, 
hiányzásait, az adatokat meghatá-
rozott időszakonként vezetik be az 
osztályok katalógusaiba is. 

Nem kell szülői nyilatkozat

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter 
tegnapi sajtótájékoztatóján meg-
erősítette, a gyermeküket iskolába 

küldő szülőktől nem kérnek saját 
felelősségre írt nyilatkozatot. Moni-
ca Anisie oktatási tárcavezető már 
hétfőn este közölte, az egészség-
ügyi miniszterrel folytatott megbe-
szélésén javaslatot tett arra, hogy 
tekintsenek el a nyilatkozat megkö-
vetelésétől. Nelu Tătaru egyetértett 
a kezdeményezéssel. Anisie hoz-
zátette, a szóban forgó nyilatkozat 
már nem fog szerepelni abban a sza-
bályzati útmutatóban, amelyet teg-
nap tett közzé a két minisztérium 
a romániai oktatási intézmények 
számára a járványügyi helyzetben 

foganatosítandó teendőkről. A bu-
karesti egészségügyi minisztérium 
által augusztus végén közvitára bo-
csátott, az iskolai tevékenységet a 
járványügyi helyzetben szabályozó 
rendelettervezet még arra kötelezte 
volna a szülőket, hogy saját felelős-
ségre kiállított nyilatkozatot írjanak 
gyermekük számára, akit kizárólag 
ennek birtokában fogadtak volna be 
az oktatási intézmények a szeptem-
ber 14-ei tanévkezdéskor. A nyilat-
kozatban a szülőknek büntetőjogi 
felelősségük tudatában kellett volna 
beszámolniuk arról, hogy gyerekük-
nek voltak-e az elmúlt 14 nap során 
fertőző betegségre utaló tünetei: 
láz, köhögés, fejfájás, torokfájás, 
légzési zavarok, hasmenés, kiütés 
stb. Az oktatási miniszter nemrég el-
ismerte, rengeteg szülő kereste meg 
aggódva a minisztériumot a tan-
évkezdés közeledtével támasztott 
elvárásokkal kapcsolatban, ellen-
ezve a nyilatkozat megkövetelését 
is. Korábban egyébként Nelu Tătaru 
egészségügyi miniszter is szüksé-
gesnek nevezte a nyilatkozatot.

Feladták a leckét a miniszterek
Néhány nappal tanévkezdés előtt derül ki, milyen forgatókönyv érvényes egyes iskolákra
• Négy nappal iskolakezdés előtt derülhet ki, hogy az 
egyes tanintézetek milyen járványügyi forgatókönyv sze-
rint kezdik el a tanévet. Az egészségügyi és az oktatási 
miniszter tegnap sajtótájékoztatón ismertette, mi vár-
hat a diákokra és pedagógusokra szeptember 14-én.

Mindenki érdeke, hogy 
a gyerekekkel a tantermekben 
kezdődjék el az oktatás, de...

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
     F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

„ Ha az iskolás króni-
kus beteggel vagy idős 
családtaggal él egy-
azon háztartásban, a 
szülők kérhetik, hogy 
a diák csak online ok-
tatásban vegyen részt.




