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Egymillió diák tanul online
Egyszerű felmérő válthatja a félévi dolgozatot a minisztérium tervei szerint
• Egymillió diák tanul 
jelenleg vörös forga-
tókönyv szerint, ezért 
a tanfelügyelőségek 
online inspekciókon 
ellenőrzik majd az 
oktatási tevékenysé-
get. A félévi dolgoza-
tok sorsáról még nem 
döntött a szaktárca, de 
ezek sima felmérővé 
egyszerűsödhetnek.

P A P  M E L I N D A

Körülbelül egymillió iskolás 
tanul jelenleg a vörös forgató-
könyv szerint, azaz kizárólag 

online – jelentette be tegnapi sajtótá-
jékoztatóján Monica Anisie oktatási 
miniszter. Az Edupedu.ro oktatási 
portál beszámolója szerint elmondta, 
az idei tanévben 2,9 millió gyereket 
oktatnak, így ezek egyharmada je-
lenleg kizárólag digitális oktatásban 
vesz részt. A tanfelügyelőségek jelen-
tése szerint tegnap 8797 iskolában a 
zöld, 5029-ben a sárga, míg 3830-ban 
a vörös forgatókönyv szerint zajlott 
az oktatás – összeadva az utolsó ket-
tőt kiderül, hogy a tanulók mintegy 
fele a fi zikai részvétel helyett java-
részt számítógépről követi az órát.

Online inspekciók lesznek

Az oktatási miniszter a digitális ok-
tatásban részt vevők nagy száma 

miatt arra kérte a tanfelügyelősé-
geket, „inspekciókon” ellenőrizzék, 
hogy a pedagógusok valóban meg-
tartják-e az órákat. Ugyanis egyre 
több arra vonatkozó jelzést kapnak 
a diákoktól, szülőktől, hogy egyes 
tanárok elhanyagolják a digitális 
oktatást. A hivatalos jelentések 
szerint egyelőre egyetlen pedagó-
gusnak sem kellett visszatartani a 
bérét amiatt, mert elutasította, hogy 
online oktasson – tette hozzá újság-
írói kérdésre válaszolva Luminița 
Barcari közoktatásért felelős állam-
titkár. A félévi dolgozatokat illetően 
a minisztérium vezetői nem tudtak 
konkrétumokkal szolgálni, holott 
ezeket mihamarabb meg kellene 
tartani. Luminița Barcari szerint 
nem akarnak diszkriminálni, és 
más-más ellenőrzési módot alkal-
mazni a különböző forgatókönyvek 
szerint tanulók körében. Ezért azt 
latolgatják, hogy a félévi dolgozat ne 

számítson be 25 százalékban a fél-
éves átlagba, és a diákok ismereteit 
egyszerű tesztekkel, dolgozatokkal 
mérjék fel. Az illetékes szerint erről 
még nem született egyértelmű dön-
tés. „Annak függvényében, hogyan 
valósíthatjuk meg az ismeretek fel-
mérését, meghozzuk a döntést” – 
ígérte az államtitkár, aki a hírportál 
szerint a tanév első hetében szabad-
ságon volt, mivel jelölt volt a hely-
hatósági választásokon. Félő, hogy 
ez megismétlődhet, ugyanis Monica 
Anisie miniszterhez hasonlóan a 
december 6-i parlamenti választá-
sokra is jelöltette magát.

Közelgő határidő

A liberális szakpolitikus azt is el-
mondta, online tanfolyamokat ter-
veznek a pedagógusok számára, 
hogy utóbbiak elsajátíthassák a kü-
lönböző digitális felmérési módokat. 

A miniszter ugyanis korábban úgy 
nyilatkozott, hogy bár készek újra-
gondolni a diákok ismereteinek a fel-
mérési módját, tapasztalata szerint a 
visszajelzés fontos a gyerekek számá-
ra. Anisie szerint a diákok és a 
szülők mellett a szakszerve-
zetekkel is egyeztettek erről, 
és most a pedagógusok állás-
pontjára várnak. „A legmeg-
felelőbb döntést szeretnénk 
hozni” – mondta korábban Anisie, 
elismerve, hogy a félévi dolgozatok 
ideje igencsak közeleg. Ezeket három 
héttel a félév lezárása, azaz még a téli 
vakáció előtt kell megtartani, január-
ban ugyanis csak két hét oktatás lesz, 
és véget ér az első szemeszter.

Még mindig sok a kérdőjel 
a tanügyben. A félévi dolgozatok 
sorsáról sem döntött egyelőre 
a minisztérium

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

B Á L I N T  E S Z T E R

A Román Mikrobiológiai Társaság 
elnöke, az Egészségügyi Világ-

szervezet (WHO) romániai képviselő-
je vasárnap este a România 
Tv-nek nyilatkozva beszélt 
arról, hogy az elmúlt idő-
szakban az esetszám alaku-
lását folyamatos növekedés 
jellemezte, egyetlen olyan 
hét sem volt, amikor stabili-
zálódott volna a fertőzöttek 

számának növekedése, hétről 
hétre 500–1000-res emelkedést re-

gisztráltak a napi esetszámban. Hang-
súlyozta: ezt a növekedést lassítani 
kell, majd meg kell állítani. „Az én 
véleményem, hogy ha a növekedés így 
folytatódik, akkor négy, legtöbb hat 
hét múlva jól meghaladjuk a  napi 10 
ezer esetet, és az meg fog látszani az 
intenzív terápiás ágyak foglaltságá-
ban is, mint ahogy a rendes ágyaknál 
is, másrészt nyilvánvaló lesz a hatás 
az elhalálozási rátára is. Nem akarom, 
hogy pánik törjön ki, de ha a cseh-
országi helyzetet nézem, ami egy 10 
milliós ország, látom, hogy az egész-
ségügy nem bírja a tempót, fele annyi 
lakos mellett napi 13 000 új eset van, 
vagyis olyan, mintha nálunk megha-

ladná a 20 ezret, és ez nyilvánvalóan 
nagyon nagy hatással van az elhalálo-
zásokra” – húzta alá Rafi la, aki szerint 
a döntéshozóknak meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket.

Lépni kell

„Minél tovább késnek az intézkedések 
foganatosításával, és főként az egész-
ségügyi rendszer megszervezésével, 
amelynek minél hamarabb azonosí-
tania kell a fertőzötteket és kontaktja-
ikat, hogy lehessen tesztelni és elkülö-
níteni, annál inkább olyan helyzetbe 
kerülsz, hogy kénytelen vagy leállítani 
valamilyen módon egy gazdasági te-
vékenységet, társadalmi interakciót” 
– emelte ki az egészségügyi szakem-
ber, aki amúgy az ellenzéki Szociálde-
mokrata Párt (PSD) színeiben indul a 
decemberben esedékes parlamenti vá-
lasztásokon. Meglátása szerint amúgy 
a járvány terjedésének megfékezésére 
hatásos intézkedés lehet az éjszakai 
kijárási korlátozás. 

• Ha a mostanihoz hasonló ütemben folytatódik a koro-
navírussal fertőzöttek számának növekedése, négy-hat 
héten belül meg fogjuk haladni a napi 10 ezres esetszá-
mot, aminek nyomán minden hely megtelik majd az inten-
zív terápiás osztályokon, és kihatással lesz az elhalálozá-
sok számának alakulására is – vallja Alexandru Rafila.

A 10 ezret is elérheti a napi esetszám?

Koronavírus-mérleg

A hivatalos tájékoztatás 
szerint tegnap 4041 fertőzöttet 
diagnosztizáltak Romániában, 
összlétszámuk jelenleg 250 
704. A járvány áldozatainak 
száma 7153-re nőtt, eddig 177 
361 személyt nyilvánítottak 
gyógyultnak, intenzív osztá-
lyon 916 személyt kezelnek. 
Országszerte 10 566 tesztet 
végeztek tegnap, tehát a páci-
ensek 38,2 százaléka pozitív 
mintát adott. Hargita megyé-
ben ötven új koronavírus-fer-
tőzést igazoltak tegnap, ezzel 
3153-ra nőtt a járvány kezdete 
óta a térségben azonosított 
esetek száma. Halálesetek 
nem történtek, így a járvány 
kezdete óta továbbra is 100 be-
teg elhalálozása volt összefüg-
gésbe hozható a koronavírus-
sal. Gyógyultnak 82 személyt 
nyilvánítottak, ezáltal 1944-re 
emelkedett a fertőzést eddig 
legyőzők száma. A csíkszere-
dai, székelyudvarhelyi és gyer-
gyószentmiklósi kórházakban 
kezelés vagy megfigyelés 
alatt állók száma 256, otthoni 
elkülönítésben pedig 809-en 
vannak. Maros megyében 69 
új fertőzéses esetet regiszt-
ráltak tegnap, ezzel 5598-ra 
emelkedett a járvány kezdete 
óta igazolt esetek száma. 
Kovászna megyében nem azo-
nosítottak újabb fertőzötteket, 
így továbbra is 2333 az eddigi 
esetszám a térségben.

• RÖVIDEN 

Újra fogad ügyfeleket a szociális igazgatóság
Eltelt a kéthetes kötelező karanténidőszak, így újra elindulhatott a 
tevékenység a gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal szociális 
igazgatóságán. Az ügyfélfogadás a nyáron bevezetett rend szerint zajlik. 
Több alkalmazottnál is kimutatták a koronavírus fertőzést, mások pedig 
kontaktszemélyként kellett otthoni elkülönítésbe vonuljanak, emiatt 
október 19-től két hétre fel kellett függeszteni az igazgatóság tevékeny-
ségét. A két hét leteltével azonban hétfőn, november 2-án újra elindulha-

tott a munka – természetesen a szükséges járványügyi előírások 
betartásával – tudtuk meg a polgármesteri hivatal szóvivőjétől. 
Az elmúlt időszakban az igazgatóság Kárpátok utcai székhelyén 
fertőtlenítést végeznek, az igazgatóság  tevékenységei közül pedig 

csak a sürgősségi eseteket látta el a városháza. Mostantól már 
rendben zajlika az ügyintézés, például kérelmezhető a fafűtéses 
támogatás is, amire az elmúlt két hétben nem volt lehetőség. 

Ajánlott a telefonos időpontegyeztetés, amely a 0730-710950-es 
telefonszámon tehető meg. A városházán egyébként az alkalmazottak 
egyhetes időközönként felváltva dolgoznak otthonról, illetve a munkahely-
ről. Az átszervezés nem érinti különösebben az ügyfélszolgálatot – a nyár 
folyamán alkalmazott gyakorlat szerint zajlik az ügyfelek kiszolgálása 
a főépületben, és a polgármesteri hivatalhoz tartozó különböző munka-
pontoknál. Belépésnél testhőmérsékletet mérnek, kötelező a védőmaszk 
viselése és a távolságtartás. Nem kötelező az időpont-egyeztetés, de a 
városházi ügyeik intézésekor előnyben részesülnek azok, akik előzőleg 
programálást kértek telefonon. Ez a 0266-364494-es telefonszámon 
lehetséges. (Gergely Imre)
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