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KÖZZÉTETTE AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM A TELEPÜLÉSEKRE VONATKOZÓ OKTATÁSI FORGATÓKÖNYVEK TÉRKÉPÉT

„Színre viszik” a várva várt tanévkezdést
Valamennyi romániai település 
megtudta tegnap, milyen forgatókönyv 
szerint kezdhetik meg a tanévet a helyi 
óvodások és iskolások szeptember 
14-én. A járványügyi besorolás értel-
mében az ország térképén a zöld szín 
dominál, ám sok a sárga rész is: pél-
dául Gyulafehérváron, Nagyváradon, 
Brassóban és Csíkszeredában egyes 
diákok online kezdik meg a tanévet, 
mások pedig elejétől fogva bejárnak 
majd az iskolába. Az országban csak-
nem félszáz településen kizárólag az 
interneten kezdődik az oktatás.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A szülők szeptember 10-éig megtud-
ják, hogyan kezdik a gyerekek a 
tanévet – jelentette be tegnap Moni-

ca Anisie oktatási miniszter. Jelezte: mivel 
elkészült a fertőzöttségi szintet mutató tér-
kép, az iskolák térfelén pattog a labda. Az 
egészségügyi minisztérium ugyanis tegnap 
hozta nyilvánosságra azt a térképet, amely-
ből kiderül, hogy hány koronavírusos sze-
mélyt regisztráltak az elmúlt 14 napban az 
ország különböző településein. A térképen 
zöld, sárga és vörös felületeket láthatunk a 
fertőzöttségi szint függvényében, és a me-
gyénkénti bontásban megvan az is, hogyan 
alakul a fertőzöttek száma a különböző te-
lepüléseken.

Mint ismeretes, az egyes településeken 
– a járványhelyzet alakulásától függően – 
három forgatókönyvet alkalmazhatnak a 
szeptember 14-én kezdődő oktatát illetően. 
Az első szerint (az ezer főre eső új megbe-
tegedések számának átlaga legtöbb egyre 
tehető az előző 14 napban) valamennyi 
óvodás és diák bejár az oktatási intézmé-
nyekbe a megfelelő óvintézkedések be-
tartásával; a második értelmében (az ezer 
főre eső napi új esetszám 1–3 között alakul) 
csak az óvodások, az elemi, illetve a nyol-
cadik és tizenkettedik osztályosok járnak 
be folyamatosan a tanintézetekbe, a többi-
ek pedig egy-kéthetes váltásban jelennek 
meg személyesen az órákon a kötelező 
óvintézkedések betartásával; a harmadik 
változatban (az ezer főre eső napi esetszám 
meghaladja a hármat) mindenki otthonról 
tanul online, a digitális tanrend szerint.

Erdély „vörös részei”
A látottak alapján egyértelműen kijelent-
hető, hogy a pillanatnyi állás szerint az or-
szág legtöbb vidékén a zöld forgatókönyv 
szerint kezdődhet a tanév, ami azt jelenti, 
hogy minden diák visszatérhet az iskolapa-
dokba. Szép számban találunk ugyanak-
kor sárga zónákat is, ami azzal járhat, hogy 
csak a diákok egy része térhet vissza az is-
kolába, a többiek pedig online oktatással 
kezdik meg a tanévet, és vörös települések 
is vannak, ahol a korábbi bejelentések sze-
rint egyelőre csak online tanításról lehet 
szó. Utóbbi kategóriába jelen állás szerint 
összesen 43 település esik. Erdélyből egy 
brassói városban (Vidombák), illetve nyolc 
aradi (Sistaróc, Peleskefalva, Menyháza, 
Dézna, Buttyin, Konop, Barza és Feltót), 
öt bihari (Csarnóháza, Biharpoklos, Tulka, 
Szászfalva, Cécke), egy krassó-szörényi 
(Bolvás), két kolozsi (Egeres, Magyarszar-
vaskend), egy hunyadi (Valisora), egy má-
ramarosi (Karulyfalva), egy marosi (Me-
zőmadaras), három szebeni (Nagyludas, 

Alsóárpás, Szelindek) és egy temesi (Bara-
falva) községben kell vörös forgatókönyvet 
alkalmazni. Az ezer főre eső legtöbb fertő-
zést országos szinten az Arad megyei Sis-
tarócon mérték az elmúlt két hétben (52,2). 
A megyeszékhelyek közül Bukarestre és to-
vábbi 15 városra a sárga forgatókönyv érvé-
nyes; Erdélyből Gyulafehérváron, Nagyvá-
radon, Brassóban és Csíkszeredában egyes 
diákok online kezdik meg a tanévet, mások 
pedig elejétől fogva bejárnak majd az is-
kolába. A többi erdélyi megyeszékhelyre a 
zöld forgatókönyv érvényes.

Összeülnek az igazgatótanácsok
Monica Anisie oktatási miniszter tegnap 
az Edupedu.ro oktatási szakportálnak 
nyilatkozva emlékeztetett: az iskolák igaz-
gatótanácsa hozza meg a végleges dön-
tést a közegészségügyi igazgatóság által 
közölt adatok alapján, arról, hogy végül 
milyen forgatókönyv szerint kezdik meg 
a tanévet. A miniszter szerint az oktatási 
intézmények igazgatótanácsát legkésőbb 
keddre össze kellene hívni, hogy döntse-
nek a tanévkezdés mikéntjéről. „Az isko-

láknak szeptember 10-éig kell közölniük, 
hogyan döntöttek” – mondta az oktatási 
miniszter. Nelu Tătaru egészségügyi tár-
cavezető hangsúlyozta, a tanintézeteknek 
a közegészségügyi igazgatóság, a tanfel-
ügyelőség és a vészhelyzeti bizottság út-
mutatásai szerint kell alkalmazniuk a rá-
juk vonatkozó forgatókönyvet. A miniszter 
hozzátette, az egészségügyi hatóságok tá-
mogatják a tevékenységek megkezdését 
az iskolákban a megfelelő járványügyi 
óvintézkedések betartásával.

Ludovic Orban miniszterelnök hétfőn úgy 
nyilatkozott: szeptember 14-én elkezdődik 
a tanév. „Ezt mondtuk végig” – mondta a 
Nemzeti Liberális Párt kampányközpontjá-
ban tartott gyűlést követően a kormányfő, 
aki a napokban még azzal a kijelentésével 
fokozta a bizonytalanságot, hogy felmerült: 
a diákok online kezdjenek, majd októbertől 
járjanak iskolába. Orban most úgy fogalma-
zott, a gyerekek nagyobb biztonságban lesz-
nek az iskolában, mint például a nyaralás 
során. „Nagyon fontos a szabályok betartá-

sa. Ahol problémák merülnek fel, megoldá-
sokat keresünk és beavatkozunk. Figyelem-
be vettük a járványhelyzet jelenlegi állását, 
még egyeztetünk szakemberekkel, de az 
iskola egyértelműen elkezdődik” – közölte 
a kormányfő, aki szerint hivatalosan nem 
tárgyaltak az iskolakezdés elhalasztásáról, 
egyesek csak „véleményeket” fogalmaztak 
meg. „A forgatókönyvek egyértelműek, a 
DSP közölte az egyes településekre vonat-
kozó adatokat, az önkormányzatok tudják, 
hogyan kezdődik a tanév” – szögezte le Lu-
dovic Orban.

Újabb tárgyalások gondokról 
és megoldásokról
Mindezek ismeretében valamennyi iskola 
a napokban elkészíti tanévkezdő tervét, 
amelyről az adott intézmény vezetőtaná-
csa dönt és dolgoz ki, ezeket küldik el a 
tanfelügyelőségre, amelynek a vezetőtaná-
csa a szerdai gyűlésen láttamozza ezeket, 
és elküldik a megyei tanácshoz. Ezáltal 
a szülők szeptember 10-én tudni fogják, 
hogy pontosan hogyan kezd az adott isko-
la – részletezte a tervet Illés Ildikó, Maros 

megye főtanfelügyelő-helyettese. „Mi úgy 
próbáltuk irányítani az iskolákat, hogy le-
gyen mindenki felkészülve arra, hogy zöld 
forgatókönyv szerint kezdheti a tanévet, de 
ha véletlenül valami közbejön, akkor azon-
nal tudjanak átváltani a megfelelő színre” – 
fejtette ki Illés Ildikó. Hozzátette, az online 

oktatásra is készül minden iskola, az intéz-
ményvezetőknek fel kellett venniük a kap-
csolatot a polgármesteri hivatalokkal. Az 
iskoláknak továbbá ki kellett tölteniük egy 
dinamikus táblázatot, így a tanfelügyelőség 
is látja, hogy miket szereztek be az iskolák, 

mire volt szükségük, milyen hiányosságaik 
vannak. Szerdán megint lesz gyűlés az igaz-
gatókkal régiókra felosztva, hogy tárgyalja-
nak a gondokról és megoldásokról – fűzte 
hozzá a főtanfelügyelő-helyettes.

„Úgy vélem, biztatni kell a szülőket, hogy 
jó lesz, és próbáljuk nevelni a gyerekeket, 
hogy tartsák be az egészségügyi szabályo-
kat. Közösen kell a pánikon urrá lennünk, 
és továbbmennünk, mert mi kell hogy meg-
oldjuk a saját helyzetünket, nem fog jönni 
a miniszter Bukarestből, hogy elrendezze 
az iskoláinkat. De én úgy érzem, hogy a mi 
iskoláink sokkal jobb helyzetben vannak, 
mint a déliek, annak ellenére, hogy a videó-
konferenciákon mégis általában mi szok-
tuk jelezni, hogy milyen gondok vannak, 
a déli megyékben mindig rendben vannak. 
Lehet, hogy mi igényesebbek vagyunk, de 
úgy gondolom, hogy közösen meg tudjuk 
oldani a gondokat” – osztotta meg tanév-
kezdő gondolatait Illés Ildikó.

Hiába zöld, ha nincs rá lehetőség
Demeter Leventétől, Hargita megye főtan-
felügyelőjétől azt is megtudtuk: azok az 

iskolák, amelyek hivatalosan zöld forgató-
könyv szerint kezdhetnének, de nincs erre 
lehetőségük, azaz nincsenek megfelelő 
méretű termek a szociális távolság betar-
tására, kezdhetik sárgával is, ez viszont 
csak csütörtökön derül ki, mert akkor dönt 
erről a sürgősségi esetekért felelős megyei 
bizottság. Elmondta, Hargita megyében 
minden iskolában van internet-hozzáférés, 
de van néhány olyan család, ahol otthon 
nincs lehetőség az online tanulásra, azon-
ban a minisztérium által ígért táblagépeket 
még várják, hogy megérkezzenek. „Min-
denki azon van, hogy javuljon a helyzet, 
uniós pénzekre is lehet pályázni táblagé-
pek, fertőtlenítőszerek megvásárlására. 
A gond az, hogy ezek utófi nanszírozási 
pályázatok, és sokan kételkednek benne, 
mert van olyan polgármester, aki nem biz-
tos, hogy polgármester lesz októberben 
is. Szándék van a javításra, pénzeket is 
tesznek bele, és bár kissé lassan mennek 
a dolgok, de legalább jó irányba haladnak” 
– összegezte Demeter Levente.

 » „Közösen kell a pánikon 
urrá lennünk, és továbbmen-
nünk, mert mi kell hogy megold-
juk a saját helyzetünket, nem 
fog jönni a miniszter Bukarest-
ből, hogy elrendezze az iskolá-
inkat” – mondta Illés Ildikó.
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Így állunk. Az ország nagy részére a zöld oktatási-járványügyi forgatókönyv érvényes, de vannak vörös területek is




