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SZIGORÚ ÓVINTÉZKEDÉSEK, SZÁMOS ÚTMUTATÁS HANGOZTATÁSA KÖZEPETTE RAJTOL EL MA AZ OKTATÁS ROMÁNIÁBAN

Tanévkezdés ezernyi tanáccsal járványidőben
Kerüljék a tömegközlekedési eszkö-
zöket, ne nyúljanak ugyanahhoz a 
könyvhöz, labdához, viseljék a masz-
kot, tartsanak távolságot, rendszere-
sen fertőtlenítsék a kezüket, gyakran 
megérintett személyes tárgyaikat – 
többek között ezekkel a tanácsokkal 
batyuzták fel a bukaresti hatóságok 
a diákokat a ma kezdődő rendkívüli 
tanév előtt.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

R endkívüli tanév veszi ma kezdetét 
Romániában a koronavírus-világjár-
vány és az amiatt bevezetett óvintéz-

kedések nyomán. Az oktatási minisztérium 
pénteki tájékoztatása szerint 12 610 ok-
tatási intézményben kezdődik el a 2020–
2021-es tanév a zöld forgatókönyv szerint, 
vagyis a diákok végre visszatérhetnek az is-
kolapadokba. 4892 intézményben eközben 
a sárga forgatókönyvet alkalmazzák, ami 
szerint hibrid rendszerben kezdenek, azaz 
a diákok egy része bejár az oktatási intéz-
ménybe, a többiek online vesznek részt az 
órákon. A járvány jelenléte miatt kizárólag 
online oktatást lehetővé tevő vörös forgató-
könyvet 238 iskolában alkalmaznak. A tan-
ügyi tárca közlése szerint eközben van hét 
olyan iskola, ahol vegyes forgatókönyv – a 
zöld és a sárga kombinálásával – alapján 
rajtol a tanév.

Hatósági javaslatok diákoknak
„A betegség tüneteit mutató tanulók ne 
menjenek iskolába, a szülőknek pedig ha-
sonló esetben kötelességük értesíteni az 
oktatási intézményt és a háziorvost” – fi -
gyelmeztetett a hétvégén a tanévkezdésre 
hangolva a bukaresti stratégiai kommu-
nikációs törzs (GCS). A hatóságok számos 
szabályt és javaslatot fogalmaztak meg a 
koronavírus terjedésének megfékezése 
érdekében az iskolát hétfőn kezdő diákok 
és pedagógusok számára. Ezek szerint a 
szülők vagy a gyerekeket iskolába elkísérő 
személyek nem léphetnek be az iskolába, 
csak rendkívüli, az iskola vezetősége által 
jóváhagyott helyzetben. A krónikus beteg-

ségben szenvedő gyerekek, illetve azok, 
akik egy lakásban laknak krónikus beteg-
ségben szenvedő családtagokkal, online 
csatlakozhatnak a tanításhoz, ameny-
nyiben a szülők erre igényt tartanak, és 
felmutatják a háziorvos vagy a szakorvos 
által kiállított igazolást. Ha a gyermek leg-
alább 3 egymást követő napon hiányzik 
az iskolából, a háziorvos által kiállított 
igazolással jelentkezhet ismét az oktatási 
intézményben.

A stratégiai törzs ugyanakkor felhív-
ja a fi gyelmet, hogy az osztályteremben 
kötelező módon viselt arcmaszknak fed-
nie kell mind az orrot, mind a szájat. A 
maszk helyes viselése lehetővé teszi, 
hogy beltérben egymástól egyméteres 
távolságban tartózkodjanak a diákok és 
a tanárok. A szabadban szintén indokolt 
a maszk viselése, ha a személyek között 
nem lehet betartani az 1,5 méteres bizton-
sági távolságot, vagy pedig kis területen 
sok ember tartózkodik. „A maszk szemé-
lyes tárgy, nem lehet más személyeknek 
odaadni használatra” – szögezi le a GCS. 
Az osztályteremben be kell tartani a biz-

tonsági távolságot a tanórák alatt, a szü-
netekben, illetve az iskolába érkezéskor 
és távozáskor.

A testneveléstórákon is kerülni kell a 
közvetlen fi zikai kontaktust a diákok kö-
zött, illetve azon tornaeszközök használa-
tát, amelyeket több gyerek is megérint.

A hatóságok a kéz gyakori fertőtlení-
tésének vagy szappannal és vízzel törté-
nő mosásának fontosságát is aláhúzzák, 
hangsúlyozva, hogy a gyakran megérintett 
személyes tárgyakat is fertőtleníteni kell. 
Az osztálytermekben a diákok nem ülhet-
nek le egymás helyére, kerülni kell az osz-
tálytársak személyes tárgyainak vagy az 
asztaloknak, székeknek a megérintését, az 
iskolatáskát is olyan helyre kell helyezni, 
ahol minél kisebb a vírusfertőződés kocká-
zata. A GCS felhívja a fi gyelmet, hogy bár 
a gyerekek és fi atalok egészségére kisebb 
mértékben hat a koronavírus, ők ugyanúgy 
átadhatják a vírust az idősebb vagy króni-
kus betegségben szenvedő személyeknek, 
akik esetében a megfertőződés súlyos kö-
vetkezményekkel járhat. Emiatt van szük-
ség arra, hogy ők is betartsák az óvintézke-

déseket, és azonnal közöljék, ha a betegség 
tüneteit fedezik fel magukon.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is 
be kell vinniük az első héten az iskolába/
óvodába a háziorvos által kiállított egész-
ségügyi igazolást azoknak a gyerekeknek, 
akik most kezdik a kiscsoportot, nulladik 
osztályt, ötödik, illetve kilencedik osztályt.

A stratégiai kommunikációs törzs továb-
bá azt javasolja, hogy amennyiben lehetsé-
ges, iskolába tartva, illetve hazafelé a tanu-
lók kerüljék a tömegközlekedési eszközök 
használatát, menjenek inkább gyalog. Ha-
zaérkezéskor mossanak kezet, öltözzenek 
át, utcai ruháikat helyezzék külön helyre, 
fertőtlenítsék a személyes tárgyakat.

Tătaru: kihívás ez a hónap
Közben a hatóságok is elismerik, hogy 
tartanak a tanévkezdéstől. „Az egész szep-
temberi hónap egy kihívás. A tanévkezdés 
számomra a legfontosabb pillanat a világ-
járvány kezdete óta. Nagyon jól kell kezelni, 
be kell tartani a szabályokat” – nyilatkozta 
szombaton este Nelu Tătaru egészségügyi 
miniszter a Digi24 hírtelevíziónak. Ludo-
vic Orban kormányfő közben szombaton 
arról biztosította a közvéleményt, hogy a 
hatóságok fel vannak készülve a tanévkez-
dést követően felmerülő „bármely helyzet” 
kezelésére. „A kormány folyamatos párbe-

szédet folytatott az iskolák vezetőségével, a 
pedagógusokkal, a tanügyi szakszerveze-
tekkel, a helyi hatóságokkal a tanévkezdés 
kapcsán” – mutatott rá a miniszterelnök. 
Visszatérve a témára, tegnapi sajtónyilat-
kozatában arra kérte a szülőket, hogy bíz-
zanak abban, gyerekeik nem fognak meg-
betegedni, amint visszatérnek az iskolába. 
Hangsúlyozta, az oktatási intézményekben 
kisebb a megfertőződés kockázata, mint 
például a játszótereken.

 »   „Az egész szeptemberi hónap 
egy kihívás. A tanévkezdés szá-
momra a legfontosabb pillanat a 
világjárvány kezdete óta. Nagyon 
jól kell kezelni, be kell tartani a 
szabályokat” – nyilatkozta Nelu 
Tătaru egészségügyi miniszter.

 » KRÓNIKA

Az érettségi és a 8. osztályosok képesség-
vizsgájának az időpontjai és szabályai is 

megjelentek a hétvégén a Hivatalos Közlöny-
ben. A hivatalos menetrend szerint a nyári 
érettségi vizsgaidőszakra 2021. május 31. és 
június 4. között zajlik majd az iratkozás, a 
végzős osztályok utolsó tanítási napja pedig 
június 4-e lesz. A vizsgák menetrendje pedig 
a következő: június 14–16. a román nyelvi, 
június 16–17. az anyanyelvi kompetenciák 
szóbeli felmérése; június 18–23. a digitális 
kompetenciák felmérése; június 23–25. az 
idegennyelvi kompetenciák szóbeli felméré-
se. Az írásbelik június 28-án a román nyelv 
és irodalom vizsgával kezdődnek, majd jú-
nius 29-én a profi lnak megfelelő kötelező 
tantárgy, június 30-án a szaknak megfelelő 
választott tantárgy, július 1-jén pedig anya-
nyelv és irodalom következik. Az eredmé-
nyeket július 5-én teszik közzé, az óvásokat 
12 és 18 óra között lehet benyújtani. A fel-

lebbezéseket július 6–9. között bírálják el, 
a végleges eredményeket pedig július 9-én 
hozzák nyilvánosságra.

Az őszi vizsgaidőszak ekként alakul: júli-
us 19–26. – iratkozás; augusztus 16. – román 
nyelv és irodalom írásbeli; augusztus 17. – a 
profi lnak megfelelő kötelező tantárgy – írás-
beli; augusztus 18. – a szaknak megfelelő 
választott tantárgy – írásbeli; augusztus 19. 
– anyanyelv és irodalom írásbeli; augusztus 
23–24. – a román nyelvi kompetenciák szó-
beli felmérése; augusztus 25. – az anyanyelvi 
kompetenciák szóbeli felmérése; augusztus 
26–27. – a digitális kompetenciák felmérése; 
augusztus 30–31. – az idegen nyelvi kompe-
tenciák szóbeli felmérése; augusztus 31. – az 
eredmények közzététele 12 óráig; az óváso-
kat 12 és 18 óra között lehet benyújtani; szep-
tember 1–3. – az óvások elbírálása. A pót-
érettségi végleges eredményeit szeptember 
3-án hozzák nyilvánosságra.

Pénteken megjelent a Hivatalos Közlöny-
ben a képességvizsga lebonyolítási menet-

rendje is. Eszerint a vizsgára 2021. június 7-e 
és 11-e között lehet iratkozni. A vizsga júni-
us 22-én kezdődik román nyelv és irodalom 
írásbelivel. Június 24-én matematikából, jú-
nius 25-én pedig anyanyelv és irodalomból 
megszerzett tudásukról adnak számot a 8. 
osztályosok. Az eredményeket június 29-én 
14 óráig teszik közzé, annak 16 és 19 óra kö-
zött lehet fellebbezni, a végső eredményt pe-
dig július 4-én közlik. Nyilvánosságra hozták 
ugyanakkor a vizsgáztatás szabályait is. Ezek 
szerint  a dolgozatokat rendszerint az orszá-
gos vizsgákon értékelő tanárok testületének 
tagjai javítják. A rendelet szerint ugyanakkor 
azok a tanárok, akiknek rokonai részt vesz-
nek a vizsgán, semmilyen módon nem kap-
csolódhatnak be a folyamatba. A felügyelő 
tanárok nem vihetnek be a vizsgaterembe 
semmilyen táskát, csomagot, telefont, folyó-
iratot, újságot vagy könyvet.

A tanulók nem vihetnek be a vizsgate-
rembe tankönyveket, könyveket, szótára-
kat, példatárakat, szöveggyűjteményeket, 

jegyzeteket, piszkozatokat vagy más tanu-
lók dolgozatait, amelyek felhasználhatók a 
feladatok megoldására. Tilos ugyanakkor a 
mobiltelefon, a fejhallgató vagy más elektro-
nikus számítási vagy kommunikációs eszköz 
használata, amely lehetővé teszi az internet-
hez, közösségi hálózatokhoz való csatlako-
zást. A csalás miatt kizárt tanulók 1-es osz-
tályzatot kapnak dolgozatukra.

 A rendelet szerint összehasonlítják a meg-
fellebbezett dolgozatokra adott jegyeket az 
eredeti jegyekkel, és amennyiben az újra-
értékelés után kapott pontszám egy jegy-
nél többel különbözik az eredetileg kapott 
osztályzattól, két tapasztalt tanárból álló új 
fellebbviteli bizottságot neveznek ki. Ez a bi-
zottság – újratitkosítás után – még egyszer 
kijavítja a dolgozatot, és az általuk adott osz-
tályzat lesz a végső jegy.

Az ideihez hasonlóan a vizsgán elért ered-
ményeket név nélkül teszik közzé. A név he-
lyett használt kódokat az első vizsgán kapják 
kézhez a tanulók.

Megvannak a 2021-es érettségi és kisérettségi időpontjai, szabályai

Maszk és távolságtartás. A szabályok betartását kérik a diákoktól 
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