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L udovic Orban kormányfő 
szerint a hatóságok kilátásba 
helyezték, hogy szeptember 

14-én online formában kezdődjön 

meg a tanítás és csak októberben 
térjenek vissza a diákok és a peda-
gógusok az iskolába, ám még nem 
született döntés az ügyben. Orban 
pénteken közölte, történtek egyezte-
tések a témában, és a szakemberek 
kifejtették véleményüket az oktatási 
formák alkalmazásával kapcsolat-

ban. Szerinte orvosok, járványügyi 
szakértők felhívták a fi gyelmet, 
hogy a diákok és a pedagógusok je-
lentős része pihenőszabadságáról, 
nyaralásból tér vissza. „Az epidemi-
ológiai ankétok rámutattak, hogy a 
koronavírus-fertőzöttek többsége 
elmondta, nyaralni volt vagy hosz-
szú hétvégén vakációzott és úgy fer-
tőződött meg. Tárgyaltunk erről, de 
nem született döntés” – jelentette ki 
a miniszterelnök. Orban hozzátette, 
„megfelelő időben” közölni fogják 
a hatóságok, ha döntés születik az 
ügyben, egyelőre „véleményütköz-

tetés” folyik. A kormányfő szerint a 
helyhatósági választások szeptem-
ber 27-ei megrendezése is amellett 
szól, hogy egyelőre online kezdőd-
jék a tanítás, hiszen a választóke-
rületek többségét oktatási intéz-
ményben rendezik be. Hozzátette, 
erre is van azonban megoldás: a vá-
lasztások előtt és után szabadnapot 
adnak az iskolákban, amelyeket így 
elő lehet készíteni a tanításra.

Várjuk meg 11-ét!

Monica Anisie oktatási miniszter 
szombaton a miniszterelnök nyilat-
kozatára úgy reagált: a kormányfő 
csupán egy, a kormányhoz ér-
kezett javaslatot ismertetett, 
ugyanis vannak szülők, akik 
szerint el kellene halasztani 
a tanévkezdést. A tárcaveze-
tő szerint már előkészítették 
a dokumentumot, amely 
szerint szeptember 14-én 
kezdődik a tanév. „Nem koc-
káztatnám meg, hogy szeptember 
7-e előtt megmondjam, milyen for-
gatókönyv szerint kezdődik majd 
az iskola. Ezért is decentralizáltuk 
a döntést” – közölte Anisie, hangsú-
lyozva, hogy várhatóan szeptember 
11-ére „kapunk tiszta képet” arról, 
miként zajlik majd az oktatás. 

Teljes a fejetlenség
Felmerült a szeptemberi online és az októberi iskolai oktatás

Csak akkor nem lehet gond egyik forgatókönyv 
sem, ha van megfelelő eszköz 
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34 százalékos 
átmenési arány 
Az őszi érettségi óvások elbírá-
lása utáni, végleges ered-
ményei szerint a részvevők 
mindössze 34 százalékának 
sikerült a vizsgája – közöl-

te szombaton az oktatási 
minisztérium. Az óvások előtt 
31,5 százalékos volt az átme-
nési arány, a tavalyi pótérett-
ségin pedig 33,4 százalékos 
– emlékeztet az Agerpres. A 
végleges eredmények szerint 
11 742 jelentkező ment át a 
vizsgán, azaz 884-gyel több 
a sikeresen vizsgázó, mint az 
óvások elbírálása előtt. A sike-
resen vizsgázók közül 7543-an 
idén végeztek, 4199-en pedig 
korábbi években. Az idei vég-
zősök körében az óvások előtt 
jegyzett 34 százalékról 36,4 
százalékra nőtt a sikeresen 
érettségizők aránya, az előző 
évfolyamokban végzettek 
körében pedig 27,8 százalékról 
30,5 százalékra emelkedett. 
Összesen 10 355 óvást nyúj-
tottak be (a tavalyi 12 482-höz 
képest), és 6096 esetben 
módosítottak az eredeti jegyen 
– számol be a szaktárca. Idén a 
vizsgára feliratkozott összesen 
42 747 jelentkezőből 34 462-en 
vettek részt a pótérettségin. 
Egy idén végzett diák színtízes-
re vizsgázott, amire nem volt 
példa őszi érettségin az elmúlt 
18 évben. 169 vizsgázót kizár-
tak csalás vagy csalási kísérlet 
miatt. A sikeres vizsga feltétele 
a 6-os átlag, illetve a legalább 
5-ös jegy megszerzése minden 
vizsgatárgyból.

Életre kelt kelengye
A KALOT Egyesület Életre kelt 
kelengye címen szövőtalálko-
zót rendez 2020. szeptember 
9–12. között Csíksomlyón, a 
KALOT Egyesület székhelyen. 
A négynapos találkozó célja a 
hagyományos terítők és töröl-
közők textiltechnikáinak fel-
elevenítése és népszerűsítése. 
A rendezvény nyitott minden 
érdeklődő számára. További 
információk a 0741-272076-os 
telefonszámon kérhetők. 

Örmény művészeti 
fesztivál
Rendhagyón fog zajlani Gyer-
gyószentmiklóson az Örmény 
Művészeti Fesztivál tizedik 
kiadása, melyet ezúttal az 
együttélés margójára tarta-
nak meg szeptember 12-én 
és 13-án. „Szeptember 12-én, 
szombaton kiállításokkal 
fogjuk kezdeni a napot, de 
nem elhanyagolható, hogy a 
déli órákban lesz Ákontz-Kö-
vér István magyar-örmény 
szerzetes emléktáblájának a 
megkoszorúzása” – mondta el 
a szervezők nevében Kulcsár 
László. A teljes program meg-
található az Örmény Fesztivál 
Facebook-oldalán.

• RÖVIDEN 

H A J N A L  C S I L L A

Az elv, amelyből ki kell indulni, az, 
hogy a tanévnek el kell kezdődnie, 

és az online oktatásnak csak kiegészí-
tő jellegűnek kell lennie a klasszikus 
iskolai tanulás mellett – nyilatkozta 
Alexandru Rafi la orvos, a Románi-
ai Mikrobiológiai Társaság elnöke a 
Digi24 televízió műsorában. A szak-
ember szerint három egyszerű intéz-
kedést ajánlott betartani: a tanulók 
távolságtartását, a maszk használatát 
– amelynek nem kell feltétlenül orvosi 
maszknak lennie egy egészséges gye-
rek esetében, ez lehet textilmaszk is, 
amelyet a gyerek életkorához és a higi-
éniai feltétekhez kell igazítani –, illetve 

a higiéniai szabályok betartását, azaz a 
gyakori kézmosást. Alexandru Rafi la 
úgy véli, hogy az egészséges gyerme-
kek számára elegendő a textilmaszk, 
amely könnyebben viselhető és szim-
patikusabb, a krónikus betegségben 
szenvedő diákoknak orvosi maszkok 
használata ajánlott, mert utóbbiak 
számára bonyolultabb fertőzéseket is 
okozhat a vírus.

Mit ajánl a pedagógusoknak?

A mikrobiológiai társaság vezetője azt 
is megemlítette az interjúban, hogy 

a pedagógusok számára az orvosi 
maszkok használatát ajánlja, mert 
ők jobban ki vannak téve a fertőzé-
seknek, mivel több gyerekkel lépnek 
kapcsolatba. Továbbá azt is ajánlja, 
hogy legyenek maszkmentes idősza-
kok is az iskolában, amikor a gyere-
kek betartják a fi zikai távolságot. A 
6–9 éves korosztályt a legnehezebb 
megtanítani a helyes maszkviselésre, 
de lehetséges, főleg, ha a szülő is pél-
dát mutat és maszkot használ a zárt 
terekben – fejti ki véleményét a hazai 
mikrobiológiai társaság elnöke. Vé-

leménye szerint a gyermekeket nem 
fenyegeti az új koronavírus fertőzésé-
nek veszélye. „Túlnyomó több-
ségüknek egyáltalán nin-
csenek tüneteik, vagy csak 
nagyon enyhe tünetekkel 
rendelkeznek, és rendkívül 
alacsony az iskolás gyer-
mekek kórházi kezelésének 
szükségessége, a fertőzött 
gyerekek 0,1 százaléka szo-
rul kórházi kezelésre” – utalt a mik-
robiológus egy Nagy-Britanniában 
készített tanulmányra.

Alexandru Rafi la mikrobiológus: az iskolának el kell kezdődnie
• Alexandru Rafila orvos, a Romániai Mikrobiológi-
ai Társaság elnöke azon a véleményen van, hogy az 
iskolának újra kell indulnia az ajánlott egészségügyi 
szabályok betartásával. A szakember azt nyilatkozta a 
Digi24 televízió műsorában, hogy tanulmány bizonyít-
ja, a gyerekeket nem fenyegeti a koronavírus-fertőzés 
veszélye, túlnyomó többségük tünetmentes vagy enyhe 
tünetekkel esik át a betegségen.

Az egészséges gyerekek viselhetnek nyugodtan textilmaszkot is 
az iskolában a mikrobiológiai társaság vezetője szerint
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• Egymásnak ellentmondó nyilatkozatok hangzottak 
el kormányzati illetékesek részéről a tanévkezdés 
kapcsán, ismertté vált például olyan forgatókönyv is, 
amely szerint a diákok és pedagógusok csak október-
ben térnének vissza az iskolába. 




