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Csak néhol rövidültek a tanórák
Néhány tanintézetben kevesebb időt töltenek a diákok

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

A legtöbb tanintézményben 
továbbra is 45 vagy 50 per-
cesek a tanórák, ezen felül 

van öt perce a pedagógusnak, hogy 
átmenjen egyik osztályteremből a 
másiba. A tanítási nap alatt min-
den osztálynak jár 10 perc szünet 
különböző időpontokban – ez idő 
alatt a diákok ehetnek, udvarra 
mehetnek. A 10 perces szünet idő-
pontja osztályonként különbözik, 
és ezalatt a tanár az osztállyal ma-
rad, az ötperces szünet mindenki-
nek ugyanakkor van. Sok szülő véli 
úgy, hogy csökkentett időtartamú 
tanórákat kellene bevezetni, így a 
gyerekek akár egy órát is spórol-
hatnának, és hamarabb hazame-
hetnének, kevesebb ideig kellene 
maszkban ülniük az iskolában. 
„Ha negyvenperces lehetne az óra 
és tíz perc a szünet, akkor akár egy 
órával korábban is hazamehetnek 
a diákok és a tanárok is. Vélemé-
nyem szerint ez lenne segítség, ke-
vesebbet kellene az iskolában ülni 
maszkkal” – fejtette ki lapunknak 
véleményét egy kétgyerekes ma-
rosvásárhelyi édesanya.

A két váltás között 
egy óra fertőtlenítés

Van is néhány példa arra, hogy az 
iskola vezetőtanácsa helyi szin-
ten döntött a tanórák hosszának 
csökkentéséről. A Maroskeresz-
túri Általános Iskolában például 
35 percre csökkentették a tanó-
rákat és tízperces szünetek van-
nak, hogy az elemis diákoknak 
ne kelljen három óránál többet 

maszkban lenniük, a nagyob-
baknak pedig így nem kell négy 
óránál többet viselniük a masz-
kot. A marosvásárhelyi Művészeti 
Gimnáziumban is csökkentették 
a tanórák időtartamát, mert más-
képp nem tudták volna megoldani 
a két váltásban zajló oktatást. „Az 
iskola vezetőtanácsa döntötte el 
azt, hogy negyvenperces tanórák 
lesznek. Iskolánkban reggeltől es-

tig tanítás van, és be kell tartani 
a fertőtlenítési, szellőztetési idő-
szakokat a két ciklus között, ezért 
délben egy órán át fertőtlenítik a 
sok osztálytermet. A tizenkettedi-
keseknek is délelőtt kell járniuk a 
minisztériumi határozat szerint, 
ezért rövidíteni kellett a tanórá-
kat. A hetedik osztály délután jön, 
és hogy ők se üljenek este nyolcig, 
ezért rövidebbek az órák, így hét-
kor ők is végeznek” – magyarázta 
el lapunknak Ávéd Éva, az intéz-
mény aligazgatója. 

A marosvásárhelyi Dacia Álta-
lános Iskolában 45 perces órákat 
tartanak, 15 perces szünettel, és 
szünetekben emeletenként felvált-
va mennek ki az udvarra a diákok, 
különböző lépcsőházakat és kijára-
tokat használva.

Van, ahol szükség van 
az ötven percre

A csíkszeredai Xantus János Álta-
lános Iskola nyolc tanegységgel 
rendelkezik, és sok szociálisan hát-
rányos helyzetű diákja van, 
akiknek fontos az intézmé-
nyi keret. Megkeresésünkre 
az iskola igazgatója, Székely 
Adél elmondta, ők az aján-
lott 50 perces tanórák mel-
lett döntöttek, mert igénylik a 
gyerekek, hogy iskolába járhassa-
nak, hiszen sokuknak öröm volt, 
hogy végre mehetnek iskolába, egy 
család sem kérte, hogy csökkentett 
időtartamú órákkal kezdjenek.

Elkezdődött hétfőn a tanév, de a 
megváltozott körülményeket nem 
mindenhol tükrözi az iskolai program
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Tudnivalók 
utódnyugdíjasoknak
A Hargita Megyei Nyugdíjpénz-
tár felhívja a 16. életévüket be-
töltött utódnyugdíjas gyerme-
kek figyelmét, hogy kötelesek 
iskolalátogatási igazolást 
bemutatni az intézménynél a 
nyugdíj további folyósítása 
érdekében. Az igazolást eredeti 
formában szeptember 25-éig 
kell eljuttatniuk a nyugdíj-
pénztárhoz. Az egyetemista 
utódnyugdíjasoknak szeptem-
ber 25-éig saját felelősségű 
nyilatkozatot kell tenniük, 
amelyben közlik, hogy egyete-
mi tanulmányokat folytatnak 
a 2020–2021-es tanévben. To-
vábbá október 23-áig kötelesek 
a felsőoktatási intézmény által 
kiállított igazolás leadására is. 
Az említett dokumentumok hiá-
nya maga után vonja a nyugdíj 
folyósításának felfüggeszté-
sét. Az igazoláshoz csatolni 
kell egy nyugdíjszelvényt is 
(bármelyik hónapi lehet), vagy 
fel kell tüntetni a nyugdíjdosz-
szié számát az igazoláson. A 
felsorolt iratokat elküldhetik 
postai úton az alábbi címre: 
Csíkszereda, Kossuth Lajos 
utca 94. szám. 

Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás 
szerint tegnap 1111 fertőzöttet 
diagnosztizáltak Romániában, 
összlétszámuk elérte a 105 
298-at. Az ország területén 
eddig 4236 elhalálozást 
jegyeztek, arról viszont ezúttal 
nem számoltak be, hogy eddig 
hány személyt nyilvánítottak 
gyógyultnak. Jelenleg össze-
sen 6881 beteget ápolnak az 
ország különböző kórházai-
ban, intenzív osztályon 460 
személyt kezelnek. Eddig 2 
110 024 koronavírustesztet 
végeztek és dolgoztak fel or-
szágszerte. Hargita megyében 
tegnap 12 újabb megbetege-
dést azonosítottak, ezzel 832-
re nőtt a térségben a járvány 
kezdete óta igazolt esetek 
száma. A gyógyultak száma 
691-re nőtt, eddig 33 személy 
halála volt összefüggésbe 
hozható a járvánnyal, a megye 
kórházaiban pedig összesen 
83 fertőzöttet kezelnek vagy 
tartanak megfigyelés alatt. 
Maros megyében 5 új esetet 
regisztráltak tegnap, velük 
1597-re nőtt a járvány kezdete 
óta azonosított fertőzöttek 
száma, Kovászna megyében 
pedig 9 új esetet jegyeztek, így 
964-re emelkedett az eddigi 
fertőzöttségi szám.

Áramszünet
Betervezett javítások miatt 
szeptember 17-én 8 és 16 óra 
között szünetel az áramszol-
gáltatás Csíkszeredában a 
Tető utca 13. A/B, 15. A/B, 17., 
illetve a Hunyadi János utca 
43./A szám alatt.

• RÖVIDEN 

• Ahány iskola, annyiféle tanévkezdő forgatókönyv szü-
letett az elmúlt napokban, ezért is lehetséges az, hogy 
vannak olyan intézmények, ahol csökkentett időtartamú 
tanórákkal kezdték meg a tanévet, főleg ott, ahol két 
váltásban történik az oktatás. Sok szülő szeretné, ha 
kevesebbet tartózkodnának a gyerekek az iskolában, így 
rövidebb ideig kellene maszkot viselniük.

Az idei Olvasd el, és játssz ve-
lünk! vetélkedő küldetése 

ugyanaz, mint az előző években, a 
kortárs irodalom népszerűsítése, az 
olvasóvá nevelés, amire a vásárhe-
lyi könyves szemle szervezői min-
den évben kiemelt fi gyelmet fordíta-
nak. A jelentkezőknek a szervezők 
által kijelölt műveket kell elolvasni-
uk, majd olyan játékos feladatokat 

megoldaniuk, amelyek lehetőséget 
biztosítanak az olvasói élmények 
megosztására.

Háromfős csapatok

A 26. Marosvásárhelyi Nemzetkö-
zi Könyvvásár szervezői idén is 
háromfős csapatok jelentkezését 
várják, osztályonként legtöbb két 

csapatot, a 4. osztályos, az 5–6. 
osztályos, a 7–8. osztályos, illetve 
a 9–12. osztályos korosztályból. Az 
elemistáknak Kertész Erzsi Görön-
gyös úti iskola – Gáz van (Cerkabel-
la Könyvkiadó, 2020) című könyvét 
kell elolvasniuk, az 5–6. osztályo-
soknak Wéber Anikó Cseresznye-
liget titka (Pozsonyi Pagony, 2019) 
című művét, a 7–8. osztályosoknak 

Maksai Kinga Erik és a legfelső utá-
ni emelet (Cerkabella Könyvkiadó, 
2019) című kötetét, a líceumi ta-
nulóknak pedig Berg Judit 
Az őrzők (Ecovit Kiadó, 
2019) című könyvét. A csa-
patok szeptember 25-éig 
jelentkezhetnek a könyv-
vásár Facebook-oldalán 
feltüntetett e-mail-címe-
ken. Nyolcnál több csapat 
jelentkezése esetén október végén 
előválogatást tartanak. A döntőbe 
jutó csapatok a 26. Marosvásárhelyi 
Nemzetközi Könyvvásáron talál-
koznak egy újabb játékra.

Olvasójátékot hirdetnek gyermekeknek és fi ataloknak
• Bár azt, hogy a 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár milyen formában fog 
zajlani és milyen kísérőprogramjai lesznek, a koronavírus-járvány második hulláma 
határozza meg, az biztos, hogy lesz könyvvásár, és idén is sor kerül a töretlen nép-
szerűségnek örvendő olvasójátékra.




