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SOKAN A KÜLFÖLDI KIRÁNDULÁST OKOLJÁK A FERTŐZÉSEKÉRT NAGYSZALONTÁN

Cáfol az Arany-gimnázium
Nem a két héttel ezelőtti 
spanyolországi kirándulás 
az oka, hogy két pedagógus 
és egy diák megfertőződött 
az új típusú koronavírussal 
a nagyszalontai Arany János 
Elméleti Gimnáziumban, 
és emiatt pár napja több 
osztályban online zajlik 
az oktatás – nyilatkozta 
a Krónikának Kiss Mária. 
A tanintézet aligazgatója 
szerint a Granadában járt 
licisták egészségesek, az is-
kola pedig felkészült a vörös 
forgatókönyvre.

 » PAP MELINDA

M ivel két tanárnál és egy 
diáknál kimutatták a 
koronavírus-fertőzést, 

a líceumi osztályok számára 
péntek óta online zajlik az okta-
tás a nagyszalontai Arany János 
Elméleti Gimnáziumban – tu-
datta Facebook-oldalán a Bihar 
megyei város magyar tannyelvű 
iskolája. „A diákoknak javasolt 
a két hét alatt a karantén” – ol-
vasható a bejegyzésben. Esze-
rint ugyancsak múlt péntektől 
digitális oktatás zajlik az elemi 
osztályok egy részében is, ahol 
egy másik pozitív tanárral ke-
rültek kapcsolatba a tanulók. 
A líceumi osztályokat oktató 
fertőző pedagógus egyébként 
nemrég egy csoport diákkal 
Spanyolországban járt, az iskola 
vezetősége október 13-án Face-
book-oldalán is hírül adta, hogy 
a tanintézet 11. A osztálya Gra-
nadába utazott az Erasmus+Vet 
mobilitás projekt keretében. Így 
egyes hajdúvárosi szülők kap-
csolatot véltek felfedezni a fer-
tőzések és a külföldi út között, 
több hozzászóló is szóvá tette a 
tanintézet felelősségét az ügy-
ben.

„Nincs kapcsolat”
Kiss Mária aligazgató a Krónika 
megkeresésére cáfolta, hogy a 
granadai út nyomán jelent vol-
na meg a vírus az iskolában. 
„Abszolút semmi köze a kettő-
nek egymáshoz, hála a jóisten-
nek! Spanyolországban egy 11. 
osztály volt, azoknak a gyere-
keknek semmi bajuk, mindenki 
egészséges. Mire hazajöttek, egy 
9. osztály már karanténban volt, 
ott volt a probléma” – hangsú-
lyozta. Mint mondta, a tanári 
karból a líceumi osztályokban 
oktató tanárnő és egy elemiben 
tanító tornatanár lett fertőzött, 
múlt csütörtökön érkezett meg a 
teszteredmény, így haza is küld-
ték az érintett diákokat. „Csü-
törtökön jöttek meg a tesztered-
mények, így az első két órát 
megtartották, a többit már nem” 
– mondta az aligazgató. Hozzá-
tette, a diákok körében egyetlen 

fertőzött van, egy kilencedikes 
tanuló korábban pozitívnak bi-
zonyult, osztálya esetében épp 
múlt pénteken járt volna le a 
karantén.

Bár a fertőzött líceumi tanár 
volt Spanyolországban, az al-
igazgató szerint kizárt, hogy ott 
kapta volna el a vírust. A projekt-
ben részt vevő szalontai csapat 
ugyanis október 16-án érkezett 
haza, így az aligazgató szerint 
még ha a repülőn fertőződött 
volna meg, akkor is korábban 
jelentkeztek volna a tünetek. Az 
október 29-ei teszteredményig 
szinte két hét telt el, és a szak-
értők szerint fertőzés esetén 3–5 
nap alatt, de legkésőbb a 10. 
napon jelentkeznek a betegség 
jelei, mutatott rá az aligazgató. 
Lapunk úgy tudja, hogy az An-
dalúziát megjárt 11-es diákok 
nem voltak karanténban a haza-
térést követően, holott Spanyol-
ország a román hatóságok által 
sárga övezetbe sorolt államok 
között szerepel. 

A minisztérium is tudott róla
Kiss Mária hangsúlyozta, az in-
formatikai továbbképzés egy 
kétéves projekt része, a diákok 
elutazását a minisztérium is jó-
váhagyta. „Nem mi döntöttünk 
a magunk fejétől, hogy mehet-
nek-e, vagy sem. A minisztéri-
um engedélyezte, ők mondják 
meg, hogy mehetnek-e a diá-
kok, biztonságban vannak, vagy 
halasztják a projektet” – vázolta 
a döntés hátterét az illetékes. 
Kérdésünkre elmondta, az is-

kola teljesen fel van készülve 
az online oktatásra – melyre 
egyébként keddtől amúgy is át 
kellett térniük, ugyanis másik 
57 Bihar megyei településsel 
egyetemben Nagyszalontán is 
meghaladta a 3 ezreléket a fer-
tőzöttek aránya. „Fel vannak 
szerelve, elő vannak készítve az 
osztályok az online oktatásra” – 
hangsúlyozta az aligazgató, aki 
szerint már nyáron ezen dolgoz-
tak, és a rendszer működését a 
tanév kezdete óta le is tesztelték 
a helyszűke miatt hibrid ok-
tatásban lévő osztályokon. Az 
elmúlt két napban egyébként 
19 új koronavírusos esetet di-
agnosztizáltak a 18 ezer lakosú 

hajdúvárosban, ahol a járvány 
kitörése óta 88 fertőzöttet tarta-
nak nyilván.

Az osztályteremből zajlik
a közvetítés
„Minden teremben van egy 
táblára irányított kamera, van 
számítógép, így a tanár bemegy 
az üres tanterembe, és ott tartja 
meg az órát. Van saját platfor-
munk is, a Școala365.ro honlap 
keretében, a gyerekeknek saját 
belépőjük, amin keresztül beje-
lentkeznek” – vázolta az online 
oktatás menetét az aligazgató. 

Mint mondta, a fertőzött vagy 
izolációban lévő tanárok ott-
honról, az egészségesek az is-
kolából közvetítik az órát. Azt 
is felmérték, tette hozzá, hogy a 
diákoknak van-e otthon felszere-
lésük, és arra kérték a szülőket, 
szerezzék be, sőt a tanintézet is 
pályázott 500 táblagépre, pro-
jektorokra. „Mert ugye, az iskola 
befektet, hogy korszerű legyen 
a közvetítés, de ha otthon nincs 
mivel csatlakozni, semmi értel-
me az egésznek” – mutatott rá. 
Bár nem százszázalékos a lefe-
dettség, az aligazgató szerint 

telefonon is lehet csatlakozni, 
telefonja pedig többnyire min-
den diáknak van. Akkor van 
probléma, ha több gyerek van 
otthon, és mindenik online ta-
nul, azaz vörös forgatókönyv 
esetén. „Nyáron készültünk erre, 
egységesítettük a rendszert. Mi 
több, a tanárokat is arra kértük, 
hogy osszák be a tananyagot, 
segédanyagokat találjanak ki, 
melyeket online oktatásban le-
het használni, és a szülőknek is 
tartottunk felkészítőt, ha igényel-
ték” – magyarázta a fi zika és in-
formatika szakos Kiss Mária, aki 
szerint minden alkalmat megra-
gadnak arra, hogy fejlesszék a 
digitális eszköztárat.
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Színváltás. A hajdúvárosi iskolában is online oktatásra tértek át

 » A tanári karból a 
líceumi osztályokban 
oktató tanárnő és egy 
elemiben tanító tor-
natanár lett fertőzött, 
így haza is küldték az 
érintett diákokat.




