
Tanulás otthon. Maradjon-e 
az online oktatás vagy változtatni 
kell az eredeti elképzelésen
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Kikérték a véleményüket
Online oktatással kapcsolatos kérdőív

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

Már harmadik hete tart zár-
va sok magyar település 
összes tanintézménye is 

amiatt, hogy a fertőzöttségi arány 
meghaladta a három ezreléket az 
adott településen. Tegnap este lezá-
rult annak a kérdőívnek a kitöltése, 
amellyel a Szülői Szervezetek Orszá-
gos Föderációja fordult a szülőkhöz 
annak kapcsán, hogy maradjon-e az 
online oktatás vagy változtatni kell 
az eredeti elképzelésen, ha piros for-
gatókönyvbe kényszerül a település. 

Mit tartalmazott?

A kérdőív román nyelven volt meg-
fogalmazva, nem lehetett kétnyel-

vű, hiszen országos szintű, ezért a 
hivatalosabb nyelvezet lehet, hogy 
nehézséget okozott sok magyar 
szülőnek, de a legfontosabb kérdés 
benne az volt, hogy vörös forgató-
könyv esetén nyissanak-e meg a 
tanintézmények vagy maradjanak 
továbbra is zárva. A csütörtök reg-
geli adatok szerint a szülők 47,8 szá-
zaléka szeretné, ha megnyitnának, 
47,6 százaléka pedig azt, ha nem 
nyitnának meg vörös forgatókönyv 
esetén a tanintézmények. A kér-
dőív első kérdésében arra várták a 
választ, hogy jó ötlet-e az, ha bezár 
minden tanintézmény vörös for-
gatókönyv esetén, azaz ha megha-
ladja a hármat az ezer főre eső fer-
tőzöttek száma? A második kérdés 
arra vonatkozott, hogy megbízik-e 
a szülő a gyereke tanintézményé-
ben az óvintézkedések betartásával 

kapcsolatban? A harmadik kérdés-
ben arra voltak kíváncsiak, hogyan 
kellene eljárniuk a hatóságoknak a 
tanintézményekkel kapcsolatban, 
ha vörös forgatókönyv lép életbe? A 
negyedik kérdés arra vonatkozott, 
hogy amennyiben volt fertőzéses 
eset a gyerek tanintézetében, 
hogyan értesültek róla a 
szülők? Az ötödik kérdés 
arra, hogy miként orvosol-
nák a koronavírus-járvány 
okozta egyenlőtlenségeket 
a diákok között? A hatodik-
ban arra voltak kíváncsiak, 
hogy a szülők véleménye 
szerint létezik-e szoros össze-
függés a megugrott fertőzések és az 
iskolakezdés között? A hetedik arra 
vonatkozott, hogy a szülők szerint 
mi lehet az oka annak, ha megugrik 
a fertőzések száma egy tanintézet-
ben? A nyolcadikban a megyét kel-
lett bejelölni, ahol élnek.

Mint szerkesztőségünkhöz eljut-
tatott közleményükben írják, a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
önkéntes orvos-csoportja, elnöksé-
ge és tagjai őszinte érdeklődéssel és 
elkötelezettséggel tekintenek Erdély 
helyzetére, történéseire. „Ahol tu-
dunk, segítünk, még most is, ezekben 
a járvány sújtotta időkben. Nyilván-
valóan a járvány a mi tevékenységün-
ket is nagyban befolyásolja. Népes 
csoportokkal nem utazunk sem Er-

délybe, sem Erdélyen túli területekre, 
ugyanakkor segítünk gyerekeknek, 
gyermekintézményeknek” – írják. Dr. 
Edvi Péter elnök így fogalmaz: „Való-
színűnek tartom, hogy önkéntes orvo-
saink legközelebb 2021 őszén látogat-
hatnak el Székelyföldre, de csak azok 
az orvosok és segítők utazhatnak 
majd a szervezésünkben, akik az uta-
zás előtt legalább 2 héttel megkapták 
a Covid védőoltást. Ugyanúgy, mint 
Székelyföldön, a csángóknál is to-

vább dolgozunk, futnak a különböző 
projektjeink, de természetesen a kap-
csolattartás ott is nehézkesebb, mivel 
a csángók közül is sokan megbete-
gedtek. Több nagyobb projektünk is 
folyamatban van, de szoká-
sunk szerint ezekről akkor 
nyilatkozunk majd, amikor 
az átadást ünnepeljük, elő-
reláthatólag 2021-ben”. A 
szervezet erőt és kitartást 
kíván mindazoknak, akik 
vezetik a járvány elleni vé-
dekezést. Ugyanakkor, mint 
írják, köszönet illeti minda-
zokat, akik segítenek a járvány leküz-
désében, orvosoknak, mentősöknek 
és minden egészségügyi dolgozónak.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A járványügyi adatok alapján 
csütörtökön késő délután el-

fogadta a Hargita megyei oktatási 
intézmények jövő heti működésére 
vonatkozó határozatot a Hargita 
megyei vészhelyzeti bizottság. A 
döntés értelmében 39-ről 71-re nő 
hétfőtől azon tanintézetek száma, 
amelyekben a zöld járványügyi 
forgatókönyv szerint oktathatnak, 
tehát a diákok visszatérhetnek az 
iskolai tanórákra. A sárga zónába 
sorolt tanintézetek száma az e he-
ti 171-ről 168-ra csökken hétfőtől, 
a vörös zónás oktatási egységeké 
pedig 213-ról 184-re. Noha a jár-
ványügyi helyzet összességében 
javuló tendenciát mutat, az egyes 
települések esetében ez nem min-
dig van így, ugyanis miközben tíz 
település iskolái kikerültek a vörös 
zónából, nyolc másik község tanin-

tézetei éppen jövő héttől kell áttér-
jenek az online oktatásra. 

Tusnádfürdőn, Székelykeresz-
túron, Gyergyóalfaluban, Gyergyó-
szárhegyen, Lövétén, Csíkszentmi-
hályon, Bögözben, Szentegyházán, 
Tusnádon és Kászonaltízen a digi-
tális tanrendről hétfőtől áttérhetnek 
a hibrid oktatásra, tehát a 
vörösből a sárga zónába ke-
rültek az említett városok 
és községek tanintézetei. 
A sárga zónából a vörös-
be kerül hétfőtől Oklánd, 
Csíkdánfalva, Gyergyó-
holló, Galócás, Csíkrákos, 
Gyergyóvárhegy és Szé-
kelyvarság község összes ok-
tatási egysége, továbbá a Salamás 
községben működő tanintézmények 
is, utóbbi ráadásul a zöld zónából 
egyenesen a vörösbe kerül át – derül 
ki a határozatból.

Időben szóltak: jövőre marad a látogatás

Több iskola újra kinyithat

Javuló tendencia: nő a zöld 
forgatókönyv szerint működő 
iskolák száma hétfőtől Hargita 
megyében

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

• A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat legismertebb 
erdélyi tevékenysége az orvos-csoportuk munkája. 
Mivel a járványhelyzet ezt is felülírta idén, a szervezet 
legközelebb 2021-ra tervezi látogatását. 

• Kevés székelyföldi szülő töltötte ki azt az online ok-
tatással kapcsolatos online kérdőívet, amelyben főleg 
arra keresték a választ az országos szülői szervezetek, 
hogy maradjanak-e zárva a tanintézmények vörös 
forgatókönyv esetén vagy nyissanak ki. 

• Hargita megyében majdnem kétszer több oktatási 
egység működhet a zöld járványügyi forgatókönyv 
szerint hétfőtől, mint ahányban ezen a héten a megszo-
kott tanrend szerint oktattak. A legtöbb tanintézetben 
továbbra is a digitális tanrendnek megfelelően oktat-
nak, de valamelyest már csökkent a vörös zónába sorolt 
iskolák száma, ugyanakkor helycserék is történtek.

Üveggyűjtés készpénzfizetéssel
Csomagolóanyagnak minősülő üveghulladékokat gyűjt november 7-én, 
szombaton az Eco-Csík Kft. hulladékgazdálkodási vállalat Csíkszeredá-
ban. Újdonság, hogy ezúttal már a helyszínen kézbe kaphatják a szelek-
tíven gyűjtők a hulladék kilogrammjáért járó 30 banit. Csíkszeredában 
négy gyűjtőpontnál – a Nagyrét utcában (a „cirkuszkertben”), Zsögödben 
a kultúrotthonnal szemben, Csíksomlyón a gyermekotthonnal szemben, 
valamint a Testvériség sugárút és a Gyermek sétány találkozásánál – 10 és 
15 óra között veszik át a befőttes-, ásványvizes, sörös-, boros-, pezsgős-, 
röviditalos, bébiételes és parfümösüvegeket. Az eltérő újrahasznosítási 
eljárás miatt nem veszik át az ablaküveget, tükröt, poharakat, hőálló 
üvegedényeket, villanykörtéket és neoncsöveket, valamint orvosságos 
üveget sem. A szennyezett üveget szintén nem veszik át, leadás előtt ki 
kell öblíteni az üvegeket, és a kupakot el kell távolítani róluk. Az 500 kg-ot 
elérő, vagy meghaladó mennyiségű hulladékot a gördülékeny kifizetés 
miatt lehetőleg a cég udvarára – Csíkszereda, Akác utca 1. szám. – kell 
szállítani november 9-én vagy 10-én 11 óráig. Tavaly Csíkszeredában 65 
tonna üveget gyűjtött be és szállított el újrahasznosításra az Eco-Csík Kft.
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