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• Február 8-án meg-
nyílhatnak az iskolák, 
ha addig kitart a koro-
navírusos esetszámok 
csökkenő tendenciája 
– jelentette ki Florin 
Cîţu miniszterelnök a 
szerdai kormányülés 
végén. Az alacsonyabb 
fertőzöttségi aránnyal 
rendelkező települése-
ken ez még korábban 
bekövetkezhet.

P Á V A  A D O R J Á N

Február 8-án megnyílhatnak 
az iskolák, ha addig kitart a 
koronavírusos esetszámok 

csökkenő tendenciája – jelentet-
te ki Florin Cîţu miniszterelnök 
a szerdai kormányülés végén. A 
kormányfő jelezte, tárgyalt a témá-
ban Kelemen Hunor és Dan Barna 
miniszterelnök-helyettessel is. 
„Igen, én is akarom az iskolák és 
a vendéglők megnyitását. Ha nem 
szembesülünk ezzel az egészség-
ügyi problémával, akkor megnyíl-
nak. Személy szerint úgy hiszem, 
azon kell dolgoznunk, hogy minél 
hamarabb megnyissuk az iskolá-
kat. Eddig azt láttuk, hogy csökken 
a koronavírusos esetek száma, el-
fogadható arányokhoz értünk” – 
fogalmazott Florin Cîţu a kabinet 
ülése után, amelyen sürgősségi 
kormányrendelettel február 8-áig, 
azaz a második félév kezdetéig 

meghosszabbították az online ok-
tatást. A miniszterelnök hangsú-
lyozta, a február 8-ai iskolanyitás 
akkor lehetséges, ha kitart az eset-
számok csökkenő tendenciája. 

Több forgatókönyv létezik

Ezzel együtt a szerdai kormányü-
lés végén Sorin Cîmpeanu oktatási 
miniszter ismét úgy fogalmazott, 
az sem kizárt, hogy még február 8. 
előtt megnyithatják kapuikat egyes 
tanintézetek azokon a települése-
ken, ahol alacsony a fertőzöttségi 
ráta. A tanügyi tárca vezetője sze-
rint minden a járványhelyzettől 
függ, az iskolanyitásról pedig a hó-

nap végén születhet döntés. „Nem 
zárhatunk ki egyetlen forgatóköny-
vet sem, alapos és felelősségteljes 
szakmai elemzések után döntünk” 
– fogalmazott Cîmpeanu. A tárca-
vezető több lehetséges változatot is 
felvázolt. Kedvező járványhelyzet 
esetén visszatérhetnének az okta-
tási intézményekbe az óvodások 
és az elemi osztályosok; egy másik 
variáns szerint csak ott nyitnák 
meg az iskolákat, ahol alacsony a 
fertőzöttségi ráta; emellett azzal a 
lehetőséggel is számolnak, hogy 
csak a cikluszáró osztályok diákjai 
térjenek vissza az iskolapadokba; 
de azt sem zárják ki, hogy az ösz-
szes tanintézetet megnyissák.  So-

rin Cîmpeanu aláhúzta, minden a 
járványhelyzet alakulásától, illetve 
az oltáskampány előrehaladásától 
függ. Jelezte: a tanügyi rendszerben 
340 ezer alkalmazott dolgozik, és 
január 15. után már tudni fogják, 
hányan akarják beoltatni magukat 
a koronavírus ellen.

„Kontrollált környezet”

A kormányfő bejelentését megelő-
zően Kelemen Hunor, az RMDSZ 
elnöke is azt közölte, hogy az álta-
la vezetett alakulat február 8-ától 

újranyitná az iskolákat, az elemi, a 
nyolcadik és a 12. osztályok eseté-
ben térne át mihamarabb a fi zikai 
jelenlétet feltételező oktatásra. A 
Florin Cîțu vezette bukaresti kabi-
netben miniszterelnök-helyettesi 
tisztséget betöltő politikus közös-
ségi oldalán posztolt bejegyzésé-
ben emlékeztetett, hogy az általa 
vezetett alakulat már a választási 
kampányban is megfogalmazta 
az iskolák újranyitására vonatko-
zó kezdeményezését. „Kitartunk 
amellett, amit a szakemberek állí-
tanak, hogy az óvodák és iskolák 
részleges újranyitásával az óvodá-
sok és a diákok kontrollált környe-
zetbe kerülnek, hiszen az óvónők, a 
pedagógusok és a tanárok mindent 
megtesznek azért, hogy a 
közegészségügyi szabályo-
kat betartsák” – közölte 
Kelemen Hunor. Az ellen-
zéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) eközben azt kérte teg-
nap, hogy már a téli vakáció végén, 
vagyis január 11-étől térhessenek 
vissza a diákok az iskolapadokba. 
Alexandru Rafi la mikrobiológus, 
a PSD szenátora szerint indoko-
latlan az intézkedés elhalasztása. 
Rafi la emlékeztetett: az Európai 
Unió egyetlen országa sem zárta be 
november-decemberben az elemi 
iskolákat. Hozzátette: mindjárt egy 
éve lesz, hogy a gyerekek nem jár-
nak rendesen iskolába, és egyesek-
nek, főleg azoknak, akik nem fértek 
hozzá rendes körülmények között 
az online oktatáshoz, ez rendkívül 
nagy hátrányt jelent. A mikrobio-
lógus megmagyarázhatatlannak 
nevezte azt a döntést, hogy az isko-
lákat február 8-áig zárva tartsák, és 
határozottan kérte, hogy a vakációt 
követően térjenek vissza a normális 
oktatáshoz.

Ismét megnyílhatnak az iskolák
A feltétel a fertőzés terjedésének további csökkenése

Visszatérhetnek a diákok 
az iskolába, ha nem emelkedik 
a fertőzöttség aránya
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KORPOS ATTILA 

H argita Megye Tanácsának elnö-
ke tegnapi sajtótájékoztatóján 

elmondta, a járvány egyik legna-
gyobb kárvallottjai azok a szülők és 
legfőképp gyerekek, akik az online 
oktatás következtében hátrányo-
sabb szociális helyzetben vannak. 
Ugyanakkor megjegyezte, a teljes 
mértékű online oktatás nemcsak ne-
kik hátrány, hanem minden érintett-
nek. Megjegyezte, a parlamenti kép-
viselővel a törvények átböngészését 
követően kiderült, jelenleg nincs 
olyan jogszabály Romániában, 

amely az online oktatást kötelezővé 
tenné. „A vészhelyzetről szóló, ok-
tatással kapcsolatos jogszabály úgy 
határoz, hogy december 23-áig, a va-
káció kezdetéig érvényes az online 
oktatás mint előírás. Mivel ez lejárt, 
jelen körülmények között az iskola 
vezetőtanácsának kezében lenne a 
döntés joga az oktatás folytatásának 
formájáról – zöld, sárga vagy piros 
besorolású” – vázolta Borboly a je-
lenleg érvényben lévő előírásokat. 
Kitért arra is, hogy megyeszinten 
nem minden intézmény áll készen 
a jövő heti iskolakezdésre, de több-
ségében vissza tudnának térni a di-
ákok az osztálytermekbe. „Még ma 
felkérjük a megye prefektusát, hogy 

alkalmazza ezt az érvényben lévő 
jogszabályt, továbbá levelet írunk a 
tanügy- és egészségügyi miniszter-
nek is, hogy ne hosszabbítsák meg 
az online oktatás kötelezővé tételét” 

– jelezte. Hajdu Gábor parlamenti 
képviselő úgy értékelte, nincs meg-
felelő hatásfoka az otthoni tanulás-
nak, a tanulók lemaradnak a tan-
tervhez és egymáshoz képest is. „A 

kormányalakítás után sem változott 
az oktatás helyzete. Mi azt szeret-
nénk elérni, hogy a helyi hatóságok 
döntsenek a megfelelő oktatási for-
máról. Ne várjon egy egész ország, 
amíg mindenhol rendező-
dik a helyzet” – nyoma-
tékosította. Kérdésünkre, 
miszerint több megye 
összefogásával nem len-
ne-e nagyobb hatásfoka a 
nyomásgyakorlásnak, Borboly 
azt válaszolta, a mai nap folyamán 
a megyei tanácsok szövetségének 
ülésén is előterjesztik, hogy más 
megye is álljon ki Har gita megye 
álláspontja mellett. 

A hagyományos oktatás visszaállítását sürgetik Hargita megyében
• Borboly Csaba megyeitanács-elnök és Hajdu Gábor par-
lamenti képviselő kezdeményezik a tanügyiminiszternél, 
hogy jövő héttől, a vakáció után Hargita megyében álljon 
vissza az oktatás a megszokott, intézményes tanrendbe.

Lépni kell. Borboly Csaba és Hajdu Gábor 
az iskolanyitás mellett érvelt
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