
Erdélyi tudósítások2020. november 9.
hétfő4

Nem lesznek félévi dolgozatok

A tanulók nem fognak félévi dolgozatokat írni ebben a 
tanévben – jelentette be szombaton az Agerpres hírügy-
nökségnek nyilatkozva a román oktatási minisztérium 
szóvivője. Cristian Tănase elmondta, a szaktárca konzul-
tációt kezdeményezett a témáról minden érintett féllel, 
és ennek nyomán az a döntés született, hogy ebben a 
tanévben elmaradnak a félévi dolgozatok. „A dolgozatok 
helyét egy összegző értékelés veszi majd át” – fogalma-
zott a minisztériumi illetékes.

A személyes érintkezések 
csökkentése érdekében, illet-
ve annak elkerüléséért, hogy 
a gyerekek megfertőzzék 
családtagjaikat, döntöttek a 
hatóságok az online oktatás-
ra való áttérés mellett – érvel-
nek a kormány képviselői.

 »  KRÓNIKA

H étfőtől országszerte bezár-
nak az iskolák és óvodák, 
a bölcsődék és a délutáni 

iskolai (after-school) programok 
azonban tovább működhetnek a 
román kormány által a járvány-
ügyi intézkedések szigorításáról 
elfogadott határozat értelmében. 
Raed Arafat katasztrófavédele-
mért felelős belügyminisztériumi 
államtitkár szerint a személyes 
érintkezések csökkentése érdeké-
ben döntöttek a hatóságok az on-
line oktatásra való áttérés mellett, 
illetve annak elkerüléséért, hogy 
a gyerekek megfertőzzék család-
tagjaikat. A belügyminisztériumi 
államtitkár a Digi24 hírtelevízió 
műsorában rámutatott, a digitális 
tanrendre való átállással csökken 
annak a kockázata, hogy a gyere-
kek megfertőzzék családtagjaikat, 
az iskolák esetében ugyanis ez je-
lent fokozott veszélyt.

Az iskolák bezárására vonatko-
zó döntés meghozatalakor a ható-
ságok azt is szem előtt tartották, 
hogy számos tanintézet már ko-
rábban áttért az online oktatásra, 
több másik pedig egyébként is 
átállt volna a digitális tanrendre 
a megbetegedések magas száma 
miatt. Arafat szerint e téma kap-
csán is megoszlanak a vélemé-
nyek: nemcsak ellenzői vannak az 

intézkedésnek, számos szülő szor-
galmazta az online oktatásra való 
átállást, és a pedagógusok egy ré-
sze is helyesli a döntést.

Nem amiatt zárták be az okta-
tási intézményeket, mert fertő-
zési gócpontot jelentettek volna, 
hanem amiatt, mert a gyerekek 
„jó terjesztők”, és gondolni kell 
a szülőkre, valamint az egészség-
ügyben dolgozókra is – érvelt a 
hétvégén Monica Anisie oktatási 
miniszter is. „Románia kormánya 
azért hozta ezt a döntést, mivel 
gondolnunk kell a gyerekek egész-
ségére és biztonságára, de a szülő-
kére is. A járványügyi szakembe-
rek elemzései szerint a gyerekek 
nagyon jó terjesztők. Jelenleg az 

iskolákban nagyon alacsony a fer-
tőzöttségi ráta, és mondtam már 
korábban is, hogy nem az iskola 
falain belül nagy a megbetegedés 
kockázata, hanem azokon kívül. 
Láttuk a tanév első napjaiban a 
szülőket az iskola előtt maszk 
nélkül. Figyelembe kell vennünk 
a nagyvárosok forgalmát is” – 
válaszolta Anisie az iskolák be-
zárásának okát firtató kérdésre. 
Hozzátette: az elmúlt napokban 
megugrott az esetszám, egyre nő a 
kórházakba beutalt koronavírusos 
betegek száma. „Szolidárisaknak 
kell lennünk az orvosokkal, azért 
hozunk ilyen döntéseket, ame-
lyekkel felfüggesztjük a jelenléti 
oktatást, kiegészítve azzal, hogy 

A HATÓSÁGOK A JÁRVÁNY TERJEDÉSÉNEK MEGFÉKEZÉSE ÉRDEKÉBEN DÖNTÖTTEK A TANINTÉZETEK BEZÁRÁSA MELLETT

Az online térbe költözik az oktatás

Felfüggesztett jelenléti oktatás. A bukaresti hatóságok szerint jobb félni, mint megĳ edni, ezért inkább bezárták az ország összes tanintézetét
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a szülők is dolgozzanak távmun-
kában. Vagyis a szülők otthonról 
dolgoznak, a gyerekek otthon 
tanulnak” – mondta az oktatási 
miniszter.

 » HAJNAL CSILLA

Megosztja a szülők táborát az is-
kolák és óvodák bezárása – de-

rül ki a Szülői Szervezetek Országos 
Föderációja (FNAP-IP) által kezde-
ményezett felmérésből. A hétvégén 
nyilvánosságra hozott eredmények 
szerint 47,2 százalékuk rossz döntés-
nek, 45,2 százalékuk jó döntésnek 
véli a tanintézmények bezárását. A 
szülői szervezetek szövetsége  a szü-
lők véleményére volt kíváncsi annak 
kapcsán, hogy maradjon-e az online 
oktatás, vagy változtatni kell az ere-
deti elképzelésen, ha piros forgató-
könyvbe kényszerül a település. Ak-
kor még nem tudták, hogy hétfőtől 
az ország összes tanintézményét be-
zárják függetlenül attól, hogy milyen 
színű forgatókönyv van érvényben az 
adott településen. 

Megosztott társadalom
Néhány nap leforgása alatt 95 224 
szülő fejtette ki véleményét az iskolák 
bezárásával kapcsolatban. A feleletek 
alapján a szülők 47,2 százaléka rossz 

döntésnek, 45,2 százalékuk pedig jó 
döntésnek véli a tanintézmények tel-
jes bezárását akkor, ha egy települé-
sen a fertőzöttségi arány meghaladja 
a három ezreléket. A válaszadók 7,7 
százaléka pedig nem tudja, vagy nem 
válaszolt erre a kérdésre. A szülői 
szervezetek képviselői szerint az erre 
a kérdésre adott válaszok majdnem 
azonos aránya annak is tulajdonít-
ható, hogy a társadalmat általában 
megosztotta a COVID–19-járvány, és 
különösen annak az oktatásra gyako-
rolt hatása.

A szülők 68,5 százaléka megbízik 
abban, hogy a gyereke tanintézmé-
nyében betartják a járványügyi intéz-
kedéseket, 19,4 százalékuk véli úgy, 
hogy csak részben tartják be, 5,9 szá-
zalékuk szerint nem tartják be, és 6,2 
százalékuk nem tudja, hogy betart-
ják-e őket, vagy sem.

A szülők 38, 6 százaléka azt vála-
szolta, hogy nem volt a gyereke tanin-
tézményében pozitív koronavírusos 
eset, 23,7 százalékuk azt, hogy ha 
volt, azt informálisan a többi szülőtől 
hallotta, csupán 21,8 százalékos volt 

azon válaszadók aránya, akik az isko-
lától hivatalos úton értesültek a pozi-
tív esetekről. A kérdésre, hogy miként 
orvosolnák a koronavírus-járvány 
okozta egyenlőtlenségeket a diákok 
között, a szülők 63,8 százaléka azt 
válaszolta, hogy az iskolák digitális 
eszközökkel való felszerelése lenne 
a megoldás, 45,5 százalékuk szerint 
az internetkapcsolathoz való hoz-
záférés is megoldást jelent, további 
41,3 százalékos azok aránya, akik egy 
ingyenesen hozzáférhető, leckékkel 
ellátott virtuális könyvtár létrehozá-
sát szorgalmazzák, és 23 százalékuk 
gondolja úgy, hogy a nyári pótlás – 
amikor a járványügyi helyzet megen-
gedi – jelentené a megoldást. Itt több 
válasz is lehetséges volt.

Mit gondolnak a terjedés okáról?
Továbbá a szülők 50,7 százaléka 
úgy gondolja, hogy nincs közvetlen 
köze az iskolák és óvodák megnyitá-
sának az esetszámok megnövekedé-
séhez. 28,1 százalékuk gondolja az 
ellentétét: azaz a tanintézmények 
megnyitása vezetett az esetszámok 

megnövekedéséhez. A válaszadók 
21,2 százaléka nem tudja, hogy 
van-e összefüggés a kettő között.

A szülők 55,7 százaléka sze-
rint a tantermek nem megfelelő 
szellőztetése jelenti a fertőzések 
fő kockázati okát. Továbbá 53,7 
százalékos arányban válaszolták 
azt, hogy a maszkviselés hiánya 
az osztályteremben is oka lehet a 
megnövekedett esetszámoknak, 
53,5 százalékuk véli úgy, hogy a 
tárgyak nem megfelelő fertőtlení-
tése jelenti a fő kockázatot, 30,9 
százalékuk szerint pedig az isko-
la és az otthon közötti út jelenti a 
legnagyobb veszélyt a járvány ter-
jedése szempontjából.

A válaszadók többsége Buka-
restből, illetve Brassó, Arad, Te-
leorman, Maros, Iași és Neamț 
megyékből került ki. A kérdőív 
irányadó jellegű, hiszen ennek 
eredményei alapján foglal majd 
állást a szülői szervezetek orszá-
gos szövetsége az online oktatás 
és az iskolák, óvodák bezárása 
kapcsán.

A szülők nagyjából fele támogatja, a másik fele ellenzi az iskolák bezárását

 » A  szülők 50,7 
százaléka úgy 
gondolja, hogy 
nincs közvetlen 
köze az isko-
lák és óvodák 
megnyitásának 
az esetszámok 
megnövekedésé-
hez, 28,1 száza-
lékuk gondolja az 
ellentétét.

 » Csökken an-
nak a kockázata, 
hogy a gyerekek 
megfertőzzék 
családtagjaikat.




