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ÚJ FORGATÓKÖNYVEK MENTÉN RAJTOLHAT A JELENLÉTI OKTATÁS A MÁSODIK FÉLÉVTŐL

VEZÉRCIKK

Óvatosság a tanintézetekben

Csak azokon a településeken
térhet vissza hétfőn valamennyi
óvodás és iskolás a tanintézetek falai közé, ahol az ezer főre
jutó koronavírus-fertőzött nem
haladja meg az egyet. Az oktatási miniszter bejelentése szerint
ugyanakkor két fertőzött tanár
esetén bezárják az iskolát, két
beteg osztálytárs esetén csak az
osztály költözik online térbe.
» BÁLINT ESZTER
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émileg módosította tegnapi
ülésén az országos katasztrófavédelmi operatív törzs azokat a
korábban bejelentett forgatókönyveket, amelyek alapján elrajtol hétfőn a
második félév a romániai iskolákban.
Florin Cîţu miniszterelnök bejelentése
szerint a testület a tegnapi kormányülés előtt fogadta el a vonatkozó határozatot, az iskolák megnyitását pedig az
egészségügyi és az oktatási minisztérium napokban várható közös rendelete
szabályozza majd átfogóan.
A katasztrófavédelmi operatív törzs
által módosított szabályok szerint a
zöld forgatókönyv február 8. után ott
alkalmazható, ahol alacsony, 1 ezrelék alatti a koronavírussal fertőzöttek
száma, az ilyen településeken minden óvoda és iskola megnyithatja a
kapuit. A sárga forgatókönyv ott léphet érvénybe, ahol 1 és 3 között van
az ezer főre eső fertőzött, itt az óvodások, az 1–4., valamint a végzős, vagyis 8. és 12. osztályosok vehetnek részt
jelenléti oktatásban, a többiek online
folytatják a tanulást. A 3 ezrelék fölött
alkalmazott vörös forgatókönyv azt
jelenti, hogy csak az óvodások és az
elemi osztályosok térhetnek vissza a
tanintézetekbe, a többiek laptopok,
táblagépek előtt vesznek részt az órákon. Ahol viszont nagyon magas a
fertőzöttek aránya, karantént rendelnek el, és az oktatás minden szinten
az online térben folytatódik a második félévben is.
Az iskolák február 8-ai megnyitásának néhány szabályát ismertette
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Megelőznék a járvány berobbanását. Szigorú szabályok közepette kezdődhet hétfőn a második félév

Karácsonyig véget érhet az első félév
Szeptember 13-án kezdődhet el a 2021–2022-es tanév, a karácsonyi vakáció pedig egyben félévközi szünet is lenne, vagyis januárban már a második
félév kezdődne el – lebegtette meg Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter.
„Derűlátó vagyok, máig dolgoztunk a 2021–2022-es tanév szerkezetén.
Szeretném rendbe tenni a dolgokat ebben a tekintetben is. Szeptemberi
kezdést látok, valószínűleg a hónap második hétfőjén, jelenléti oktatással, az első félév pedig a karácsonyi szünet előtt véget ér” – fogalmazott a
tanügyi tárca vezetője a Digi24 hírtelevízió műsorában. „Nem értettem, mi
értelme van annak, hogy karácsonyig zajlik a tanítás, jön a vakáció és az
új év, majd a diákok visszatérnek az iskolapadokba, és próbálják felidézni,
mit tanultak karácsony előtt, jegyeket kapnak, majd jön egy újabb vakáció”
– érvelt Cîmpeanu a módosítás mellett. Mint mondta, ilyen körülmények
között a diákok „nyugodtan” mennének vakációra. A miniszter szerint a
karácsonyi szünet a megváltozott szerkezetű tanévben egy héttel hosszabb
lenne. Mint ismeretes, jelenleg a 2020–2021-es tanév félévközi vakációja
zajlik, a második félév február 8-án rajtol el.
ugyanakkor kedd esti televíziós nyilatkozatában Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter, amelyek majd szintén
bekerülnek a két minisztérium közös
rendeletébe. Jelezte, az iskolák megnyitásáról szóló döntést nem megyei
vonatkozásban, hanem a települések
szintjén hozzák meg. A tárcavezető
egyúttal bejelentette, amennyiben az
iskolák megnyitása után egy diákról
kiderül, hogy koronavírussal fertőzött,
akkor letesztelik az egész osztályt, ha
pedig a többiek tesztje negatív lesz,
folytatódhat a jelenléti oktatás. Ha viszont egy osztályból két vagy több tanulónak is pozitív lesz a tesztje, abban
az osztályban felfüggesztik a tevékenységet, a tanintézet többi osztályában
viszont továbbra is fizikai jelenléttel
zajlik a tanítás. Ám abban az esetben,
ha több osztályban lesz pozitív két
vagy több gyerek koronavírustesztje,
akkor egy időre az egész iskola online
oktatásra tér át.
Lesznek előírások ugyanakkor arra
is, hogy mi történik, ha egy vagy több
pedagógus fertőződik meg. „Ha két tanárnak pozitív lesz a tesztje, az egész
iskola áttér az online oktatásra” – szögezte le Cîmpeanu. Ha csak egy tanár
betegszik meg, akkor szóba jöhet a helyettesítése, ha viszont egy óvónő vagy
tanítónő betegedik le, és senki sem
tudja átvenni a csoportot vagy az osztályt, akkor szintén online oktatásra
kell áttérni. A miniszter beszélt azok-
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nak a pedagógusoknak a helyzetéről
is, akik valamely kockázati csoporthoz
tartoznak, ezért nem ajánlott, hogy
közösségbe menjenek, és az online
térben szeretnék folytatni a tananyag
leadását. „Ha a matematikatanárnak
ellenjavallott a jelenléti oktatás, akkor
az órarendet össze lehet úgy állítani,
hogy a matematikaórák a hét egyik
napján lesznek, és ezen a napon a diákok nem mennek iskolába” – mondta
a tanügyi tárca vezetője.
Ami a tesztelést illeti, Cîmpeanu
szerint a koronavírusra utaló tüneteket produkáló diákoktól ingyenesen
kellene mintát venni. „Lehetne egy
tripla szűrés, egyszerre a szülőkkel,
akik észlelik a tüneteket, majd egy
antigénteszt, az eredmény igazolására pedig egy PCR-teszt” – idézi a
minisztert a hírtelevízió weboldala.
„Fontos, hogy minden iskolában
legyen egy egészségügyi kompetenciákkal bíró személy, aki elvégzi ezeket a teszteket, vagy megkönnyíti a
hozzáférést egy ilyen teszthez. Sajnos
nem könnyű megvalósítani, ismert,
hogy mi a helyzet az egészségügyi
személyzettel” – tette hozzá Sorin
Cîmpeanu. Ami a maszkokat illeti, a
miniszter leszögezte, a tanulóknak
és a tanároknak állandóan maszkot
kell viselniük az iskolában, meglátása szerint a maszkviselés megakadályozza a fertőzés terjedését akkor is,
ha két tanuló ül egy padban.

Románia Kína ellen

Sok mindenben vita van az Európai Unió tagállamai
között, abban viszont nagy az egyetértés, hogy az elhúzódó járványhelyzet miatt gazdasági válság sújtja
az öreg kontinenst. A romániai kiútkeresésről, megoldásokról eddig semmit nem árult el Florin Cîțu miniszterelnök, azt viszont már tudjuk: a kormány kizárja a
kínai cégeket az infrastrukturális beruházásokra kiírt
közbeszerzési pályázatokból. A furfangosan megfogalmazott tervezet szerint csak EU-tagállamból
származó vállalatok, illetve olyan országok cégei vehetnek majd részt a közbeszerzéseken, amelyekkel
Romániának kétoldalú megállapodása van. Ilyen például Japán, Izrael és Kanada. Kína nem rúghat labdába, s ez a lényeg.
A kezdeményezők az uniós követelmények teljesítése mellett érvelnek, ezzel magyarázzák a tervezett
döntést. Nem tudom, Cîțunak milyen tapasztalati vannak a kínai cégekkel, azt viszont mindannyian tudjuk,
hogyan teljesítette az amerikai Bechtel a Brassó–
Bors-autópálya megépítéséről szóló, 2,2 milliárd eurós szerződést. A sztrádát amúgy 2012-ben kellett volna átadni. Csakhogy Bukarestnek az Egyesült Államok
irányába megnyilvánuló gyarmatmentalitása még
kérdéseknek, kételyeknek sem ad helyet, nemhogy
számonkérésnek. Kína nem az ott még mindig büszkén hirdetett kommunista ideológia okán kerül tiltólistára Romániában, hanem a washingtoni „szuperszövetséges” gazdasági érdekei miatt. Ezért kellett a
cernavodăi atomerőmű bővítésének ügyében is lépni.
Tavaly a Ludovic Orban vezette liberális kormány az
Egyesült Államokkal és Franciaországgal írt alá megállapodást arról, hogy amerikai, francia, valamint kanadai cégekkel építteti meg a 3-as és 4-es reaktort,
amelyre korábban Kínával írt alá megállapodást a korábbi szociáldemokrata kabinet.
Mindeközben Magyarország Szerbiával közösen
kínai cégekkel építteti a Budapest–Újvidék–Belgrád
vasútvonalat. A személyforgalom mellett ezen az útvonalon jelentős teherforgalmat lehet majd lebonyolítani. A tervek szerint így a Kína által a pireuszi kikötőbe
behajózott, Nyugat-Európába szánt árut Szerbián és
Magyarországon keresztül tudják majd a leggyorsabban szállítani. Tavaly december 30-án Hszi Csin-ping
kínai elnök, Angela Merkel német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, Charles Michel, az Európai
Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai
Bizottság vezetője közösen jelentették be a Kína–EU
átfogó beruházási megállapodásról szóló tárgyalások
befejezését. Kína mellesleg az EU legnagyobb kereskedelmi partnere. Míg a kontinens nyugati felében egyre
többet beszélnek arról, hogy a kínai vakcina bevetésére is szükség van a súlyos járványhelyzet miatt, addig
idehaza a politikai térben csak rosszallóan kötelező
kommunikálni a Sinopharm vállalat oltóanyagáról.
A gazdasági érdekérvényesítés ellen beoltott román kormány Washington európai szinkronhangjaként nyilvánul meg minden világpolitikai kérdésben.
Teszi ezt úgy, hogy semmitmondó dicséreteken, szép
szavakon kívül semmit nem kap cserébe. Még soron
kívüli Pﬁzer-vakcinát sem.

» RÖVIDEN
Gyűjtik az adományokat a látássérültek iskolájára
Adománygyűjtő kampányba kezdett az Erdélyi Magyar
Látássérültekért Egyesület a székelyudvarhelyi rehabilitációs központ, illetve a magyar ajkú látássérült gyerekeknek szánt iskola létrehozása érdekében. Az országban
lévő hét tanintézet közül ugyanis mindegyik román tannyelvű. Butu Arnold Csaba paralimpikon, projektvezető
elmondta: a mintegy 200 székelyföldi látássérült gyermekhez hasonlóan az Erdély más régióiban élőknek is
szükségük van az intézményre. A kezdeményezést Székelyudvarhely városa is felkarolta, a két intézmény ugyanis
a városban valósulna meg két különböző helyszínen. A
tanintézetnek egy városközponti ingatlant tervez vásárolni az egyesület, a rehabilitációs központ a Templom
utcában kapna helyet. Utóbbi megvásárlására, átalakítására és felszerelésére tegnap indítottak adománygyűjtést
az egyesület honlapján. Az egymillió eurós célösszegben
a központ egyéves működési költsége is benne van.

