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BEZÁRJÁK A HÉTFŐI TANÉVKEZDÉSKOR MEGNYITANDÓ ISKOLÁT, HA KÉSŐBB HÁROM OSZTÁLYBAN FELÜTI A FEJÉT A KORONAVÍRUS

Elővigyázatos „zöldek”, megdöbbent „vörösök”
A járványügyi óvintézkedések 
kötelező betartását hangoztatta 
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter 
tanévkezdés előtt. Közben egyes 
települések megdöbbentek a vörös 
besorolás láttán, máshol pedig a 
megvalósíthatatlan online oktatásra 
hívták fel a fi gyelmet.

 » BÁLINT ESZTER

N elu Tătaru egészségügyi miniszter 
megerősítette: ha egy iskola igaz-
gatótanácsa a zöld forgatókönyv 

szerinti tanévkezdés mellett dönt, vagyis 
engedélyezik, hogy hétfőn az összes diák 
visszatérjen az iskolapadokba, akkor biz-
tosítaniuk kell az egyméteres távolságtar-
tást, mindenkinek maszkot kell viselnie, 
kötelező a kézfertőtlenítés, és elkülönített 
útvonalakat kell biztosítani a bejáratnál, 
a folyosókon, az iskolaudvaron. „Ha nem 
lehet biztosítani az egyméteres távolsá-
got, akkor a diákok közé plexi válaszfalat 
kell elhelyezni” – fogalmazott a román 
közszolgálati televízió (TVR) hétfő esti 
műsorában Tătaru. Kitért arra is, hogy mi 
történik, ha egy diáknál koronavírust di-
agnosztizálnak. Mint mondta, a gyereket 
beutalják a kórházba, osztálytársait ha-
zaküldik karanténba, az osztályt pedig 14 
napra bezárják. „Amennyiben három kü-
lönböző osztályban van fertőzött gyerek, 
ők kórházba mennek, a többiek 14 napos 
karanténba, és bezárják az iskolát” – mu-
tatott rá a miniszter.

Van, ahol meglepődtek
a vörös besoroláson
Mint ismeretes, a tanintézetek az adott te-
lepülésen a megelőző két hétben azonosí-
tott koronavírusos esetek ezer főre vetített 
átlagszáma alapján választhatnak tanév-
kezdési forgatókönyvet. A egészségügyi 
minisztérium által hétfőn közölt térkép 
szerint 43 településen a vörös forgatóköny-
vet kell alkalmazni, azaz mivel az ezer főre 
eső napi esetszám meghaladja a hármat, 
zárva maradnak az iskolák, mindenki ott-
honról tanul online, a digitális tanrend 

szerint. Érdekesség, hogy különféle okok-
ból egy-egy olyan Temes és Arad megyei 
település is vörös zónába került a megyei 
közegészségügyi igazgatóságok által a tan-
évkezdésre kiadott járványügyi térképen, 
ahol a lakosság körében amúgy egyetlen 
fertőzött sincs. A Mediafax hírügynökség 
szerint a Temes megyei Barafalván a helyi 
hatóságokat is meglepte, amikor azt lát-
ták, hogy a településen az elmúlt 14 nap 
adatai alapján az ezer főre jutó fertőzöt-
tek száma 6,43. Ők ugyanis egészen eddig 
úgy tudták, hogy a településen senki sem 
fertőződött meg koronavírussal. Mint utó-
lag kiderült, a nyilvántartásban szereplő 
három barafalvi személy közül egyik sem 
Barafalván él, hanem az onnan 30 kilomé-
ter található Lugoson, és csupán az ideig-
lenes lakcímük szól a községbe. Ott azon-
ban valójában sohasem laktak, jelenleg 
is Lugoson tartózkodnak, karanténban. A 
hatóságok most újraértékelik a község be-
sorolását, hogy a diákok hétfőn visszatér-
hessenek az iskolapadokba.

Hasonló a helyzet az Arad megyei Sista-
róc településen is. A térkép szerint a köz-
ségben az elmúlt 14 napban az ezer főre 

eső fertőzöttek száma elérte az 52-t – ami 
országos rekord –, így a tanításnak csak-
is az online térben szabadna elkezdődnie 
szeptember 14-étől. A helyi hatóságokat – 
a Digi24 hírtelevízió beszámolója szerint – 
szintén derült égből villámcsapásként érte 
a hír, hogy nem rajtolhat a tanév a rendes 

keretek között, mivel ők is úgy tudták, 
hogy a községben nincsenek fertőzöttek. 
Mint kiderült, a félreértést az okozta, hogy 
a Sistaróchoz tartozó Temeskövesden egy 
fogyatékkal élő gyerekeket kezelő köz-
pontban ütötte fel a fejét a vírus. 52 bent-
lakó fertőződött meg, ők azonban nem 

érintkeznek a helyiekkel. Ami a tanév kez-
detét illeti, az Arad megyei hatóságok még 
vizsgálják, hogy hol milyen körülmények 
között kezdődhet a tanítás.

Online oktatás, de mivel?
Közben az Edupedu.ro oktatási szakpor-
tál friss elemzésében arra világított rá, 
hogy a járványügyi adatok alapján erede-
tileg vörös zónába sorolt 43 településen 
élő több mint 11 ezer diák csaknem 18 
százalékának semmiféle eszköze sincs, 
aminek segítségével részt tudna venni az 
online oktatásban.

Az elmaradottabb vidékeken a diákok 
nem rendelkeznek az ehhez szükséges di-
gitális eszközökkel. A helyzet a Bákó me-
gyei Aknavásár településen a legszomo-
rúbb, ahol megközelíti az 500-at azoknak 
a gyerekeknek a száma, akik a megfelelő 
eszközök nélkül lemaradhatnak a tan-
anyagról. A vörös zónába sorolt 43 telepü-
lésen amúgy összesen 11 873 diák tanul az 
oktatási minisztérium által a táblagépek 
beszerzéséhez benyújtott, júniusi adato-
kon alapuló statisztika szerint. Közülük 
2112 tanulónak – vagyis az érintettek 18 
százalékának – nem volt semmiféle esz-
köze az online tanuláshoz, 56 százalékuk 
– vagyis 6677 diák – pedig csak okostele-
fonnal rendelkezik. Ha pedig összeadjuk 
ezeket a számokat, azt láthatjuk, hogy az 
online oktatásra „ítélt” települések diák-
jai 74 százalékának okoz majd nehézséget 
a tanévkezdés.

Mint ismeretes, a kormány hozzálátott 
egy nagyobb közbeszerzési eljárásnak, 
hogy táblagépet tudjanak biztosítani a 
rászoruló diákoknak, azonban nem tel-
jes a siker, az okoseszközöknek egyelőre 
csak egy kis hányadát tudják leszállítani. 
Ludovic Orban kormányfő a minap úgy 
nyilatkozott, hogy a tervezett 250 ezerből 
mindössze 70–80 ezer táblagép lesz meg 
a tanévkezdésre, elmondása szerint az 
Országos Közbeszerzési Hivatal (ONAC) 
hibája miatt. A kormány közben európai 
uniós alapokból 175 millió eurót utalt ki 
a tanévkezdéssel járó kiadásokra, az ösz-
szegből a helyi önkormányzatok és az ok-
tatási intézmények is vásárolhatnak egye-
bek mellett táblagépeket is.

 » HAJNAL CSILLA

Az oktatási szaktárca által kidolgozott 
útmutató szerint az iskolák vala-

mennyi osztálytermében kamerákat kell 
felszerelni, hogy a koronavírus-járvány 
alatt az is követhesse a tanórákat, aki ott-
hon marad szülői beleegyezéssel. Az is-
kolák kamerák beszerzésén ügyködnek, 
hogy felkészüljenek az online tanításra 
is, ez azonban még nem elég: a rendsze-
rek kiépítése is szakembert igényel. Mint 
ismeretes, szülői igazolással felmenthető 
a gyerek a személyes iskolai jelenléttől, 
amennyiben krónikus betegről vagy a 
gyerekkel egy háztartásban élő hozzátar-
tozóról van szó – szögezi le az oktatási 
szaktárca által kiadott hivatalos útmuta-
tó. Eszerint az általános iskolai és közép-
iskolai tanároknak online is kell tanítani-
uk, ha legalább egy hiányzó diák van az 
osztályban, hogy utóbbi otthonról követ-
hesse a tanórát. Az online tanítás akkor 
is érvényes, ha a koronavírus-járványtól 

független okok miatt hiányzik valaki. 
Monica Anisie oktatási miniszter szerint 
ideális esetben az online tanítás úgy fog 
kinézni, hogy a tanár belép az osztályte-
rembe, csatlakozik a laptopon vagy szá-
mítógépen egy platformra, és rendesen 
megtartja az óráját az osztályban lévő 
tanulókkal, miközben otthonról követik 
a tanórát a többiek.

Amikor hátrány a vastag fal
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimná-
ziumban két évvel ezelőtt megoldották 
azt, hogy vezetéken keresztül jut be az 
internet minden osztályterembe, már csak 
minőségi kamerákat kell beszerezniük, 
hogy megoldhassák az online tanítást – 
tudtuk meg Mátéfi  Istvántól, az intézmény 
igazgatójától. „Az anyagi fedezet részét 
megoldhatja az iskolánk, de sajnos a pi-
acon nem kapunk kamerákat: harmincat 
akartunk vásárolni, ám szeptember elején 
Marosvásárhelyen összesen nyolc darabot 
kaptunk. Ígérték, hogy hoznak még, de 

jelenleg ez hiánycikk. Nem egyszerű azért 
sem megoldani az online oktatást, mert 
a régi építésű, széles közfalú létesítmé-
nyekben korlátozott a jelerősség a vezeték 
nélküli internet esetében” – világított rá 
Mátéfi  István.

Két okos- és ingyenes felület áll
rendelkezésre
Ambrus Attila, a segesvári Joseph Haltrich 
Gimnázium rendszergazdája megkeresé-
sünkre elmagyarázta, akkor lehet zavarta-
lanul online közvetítést végrehajtani egy 
iskolában, ahol például párhuzamosan 
húsz osztályban is tanítás van, ha több fi -
zikai router – azaz olyan hálózati eszköz, 
amelynek feladata a beérkező adatok to-
vábbítása a célállomás felé – van felsze-
relve, amelyek ugyanazt a jelt bocsájtják 
ki, azaz nem egy routerhez kötődnek hú-
szan, hanem egy hálózathoz, ahogy a ho-
telekben vagy külföldön a kórházakban 
van megoldva – magyarázta a rendszer-
gazda. Az internetsebesség rendszergaz-

dától is függ, hiszen ő megoldhatja azt is, 
hogy bizonyos számítógépeket maximális 
sebességgel szolgáljon ki, másokat tízszer 
kevesebbel – tette hozzá.

Az épület falainak szerkezetétől függően 
szerinte is lehetnek jeláthatolási gondok. 
Az 1522-ben épült segesvári Haltrich-gim-
názium épületében például biztosan len-
nének gondok, ezért ott, amikor 2002-ben 
felújították az épületet, minden osztályba 
kábelről bemenő internetet vezettek be. A 
kamera is összefügg azzal, hogy milyen az 
internetsebesség, azaz milyen a feltöltés és 
letöltés, de főként a feltöltés. Például ahol 
nincs üvegszálon az internet, a feltöltő se-
besség sokkal kisebb – részletezte a rend-
szergazda. Szerencsére a Microsoft  Teams 
és a Google Classroom olyan okosplatfor-
mok, hogy tudják már, mekkora a feltöltési 
sebesség, és magát a felbontást is úgy oszt-
ják. Egyszerű és ingyenes a csatlakozás 
ezekre a platformokra. A Microsoft  Teams 
Offi  ce 365 platform mindenkinek ad ingye-
nes használati jogot, akárcsak a Google.

 » A Temes megyei Barafalván 
a helyi hatóságokat is meglepte, 
amikor azt látták, hogy a tele-
pülésen az elmúlt 14 nap adatai 
alapján az ezer főre jutó fertő-
zöttek száma 6,43. Ők ugyanis 
egészen eddig úgy tudták, hogy 
a településen senki sem fertőző-
dött meg koronavírussal. 
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Elengedhetetlen. Vörös besorolás esetén digitális eszközöket kellene biztosítani

Online oktatás: hiánycikk a kamera tanévkezdés előtt




