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Nem mindenki boldog
Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön a sárga forgatókönyv érvényesül

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Noha a tanfelügyelőségeknél 
azt szerették volna, végül 
mégsem a közigazgatási egy-

ségekre vonatkozó fertőzési rátát 
alkalmazták az oktatásban a zöld 
forgatókönyv szerinti besorolás 
megállapításánál, így gyakran elő-
fordulhat, hogy egy település zöld 
besorolást kap, az ott működő ok-
tatási intézmények viszont a sárga 
kategóriába kerülnek. Ugyanis a 
közigazgatási egységek zöld besoro-
lást kapnak, ha az ott mért fertőzési 
ráta nem haladja meg az 1,5 ezrelé-
kes értéket, az oktatási egységek 
esetében azonban az 1-es a felső 
határérték. Ennek megfelelően – 
mint arról Demeter Levente, Hargita 
megye főtanfelügyelője tájékoztatott 
– a csütörtöki adatok szerint a me-
gyében 6 közigazgatási egységben 
– városokban, illetve községekben 
–, köztük a megyeközpontban is sár-
ga forgatókönyv szerint kezdődik el 
a második félév, tehát az ötödikes, 
hatodikos, hetedikes, kilencedikes, 
tizedikes és tizenegyedik osztályos 
diákok továbbra is távoktatásban 
tanulnak, az óvodások, elemi osztá-
lyos tanulók, valamint a cikluszáró 
vizsgák előtt álló nyolcadikos és ti-
zenkettedikes diákok azonban visz-
szatérhetnek az iskolába. Az oktatási 
minisztérium pénteken kiadott lajst-
romában nyolc olyan Hargita me-
gyei települést sorol fel, ahol sárga 
forgatókönyv szerint kezdődik az 
oktatás: Csíkszeredában, Csíkszép-
vízen, Csíkrákoson, Balánbányán, 
Felsőboldogfalván, Gyergyóalfalu-
ban, Salamáson és Galócáson. A me-
gye többi településén a tanintézetek 
összes évfolyamán újrakezdődhet a 

jelenléti oktatás. Demeter Levente 
ugyanakkor arról is beszámolt, hogy 
két tanintézetben saját kérésükre a 
vörös besorolásnak megfelelően, az-
az online oktatásban kezdik a máso-
dik félévet, az egyik egy csíkszeredai 
iskola (a Venczel József Szakközépis-
kola), ahol még építkezések zajla-
nak, a másik a Maroshévízhez tar-
tozó Moglánon működő iskola, ahol 
nemrég tűzeset volt és még zajlanak 
a helyreállítási munkálatok.

Nem lesz hibrid oktatás

Megszűnt a hibrid oktatási módszer, 
a teremméretektől és osztálylétszám-
tól függetlenül visszatérhetnek a 
gyerekek az iskolába, az osztályok 
nem lesznek megosztva az említett 
tényezőktől függően, az egyméteres 
távolság betartása javasolt, de ha ez 

nem tartható, akkor a lehető legna-
gyobb távolságot kell tartani – sorolta 
az iskolák megnyitására vonatkozó 
szabályozás fontosabb újdonságait a 
főtanfelügyelő. A többi előírás nagy-
jából ugyanaz, ami már szeptember-
től érvényben van, ezért nem is oko-
zott gondot a tanintézetek nyitásra 
való felkészítését illetően az, hogy a 
vonatkozó szabályozás az utolsó pil-
lanatban jelent meg – válaszolta kér-
désünkre Demeter Levente. Igazgatói 
értekezletet is tartottak a témában, és 
az említett két esetet leszámítva egy 
oktatási egységből sem jelezték, hogy 
gondjaik lennének.

Rendeletek telefonról

Maros megyében leginkább az oko-
zott gondot az iskolák hétfői meg-
nyitásának előkészítésében, hogy a 

tanfelügyelőségnél pénteken meg-
szűnt az internetkapcsolat, így csak 
nehézségek árán, telefonokról tudták 
elküldeni a tanintézeteknek a vonat-
kozó rendeleteket – tudtuk meg Illés 
Ildikó helyettes főtanfelügyelőtől. 
Az iskolákban már szeptember óta 
tudják, hogy mi a teendő, lényeges 
változások nem történtek, így nem 
voltak nehézségek a nyitásra törté-
nő felkészülést illetően. Tematikus 
ellen őrzéseket is tartottak, a tanfel-
ügyelők felvették a kapcsolatot a 
tanintézetek igazgatóival, de nem ér-
tesültek problémákról a jelenléti ok-
tatás újraindítását illetően – tájékoz-
tatott a helyettes főtanfelügyelő. Az 
oktatási minisztérium által kiadott 
jegyzék szerint Maros megyében két 
településen – Bala, valamint Mező-
bodon községekben – vörös forgató-
könyv szerint folytatódik az oktatás, 
azaz marad minden a régiben. 33 köz-
igazgatási egységben, köztük a me-
gyeközpontban a sárga besorolásnak 
megfelelően kezdődik el a második 
félév a tanintézetekben, a többi, azaz 
a legtöbb településen pedig a zöld for-
gatókönyvnek megfelelően.

A plexi elválasztók maradnak

Kovászna megyében is sárga be-
sorolásba került a megyeközpont. 
Kiss Imre főtanfelügyelő lapunk-
nak elmondta, szerették volna, 
hogy a zöld besorolás intervallumát 
0 és 1,5 közötti értékben határozzák 
meg a döntéshozók, ám nem ez tör-
tént. Noha pénteken délelőtt még 
sok volt a kérdés a hétfői nyitást il-
letően, ugyanis akkor még a vonat-
kozó szabályozás sem volt végleges, 
ez az iskolák felkészítését nem befo-
lyásolta. Kiss Imre azt is elmondta, 
bár az előírások lehetővé teszik, 
hogy egy padba két gyerek üljön, 
az ősszel felszerelt, plexiből készült 
elválasztólapokat egyelőre nem 
távolítják el a padokról. A főtanfe-
lügyelő lényeges újdonságnak ne-
vezte, hogy a gyakorlati oktatás az 
adott iskola besorolásától függetle-
nül jelenléti oktatásban valósulhat 
meg a második félévben. Kovászna 
megyében tíz közigazgatási egység-
ben sárga, harmincöt városban és 
községben pedig zöld forgatókönyv 
szerint kezdődik el a második félév.

Még József Attila is a gyere-
kekre vár. Az elemi osztályok 
mindenhol benépesülhettek

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     VERES NÁNDOR

D emeter Levente Hargita megyei 
főtanfelügyelő a Sógor Enikő-

vel, Csíkszereda alpolgármesterével 
pénteken tartott sajtótájékoztatón el-
mondta: a járványtani besorolás nem 
ugyanazon számadatok szerint való-
sul meg a közigazgatásban és az ok-
tatásban. A közigazgatási egységekre 

érvényes arány az 1,5 ezrelék ezer 
lakosra számítva, amely a sárga beso-
rolás kezdetét jelenti. Ellenben az ok-
tatási intézmények esetében ez a szám 
1 ezrelék, amely fölött már sárga forga-
tókönyv van érvényben – világosított 
fel, kiemelve, hogy a tanügyminiszter 
és az oktatásban részt vevők sem tá-

mogatták ezt az alacsonyabb értéket, 
de az országos katasztrófavédelmi bi-
zottság kitartott álláspontja mellett. 
Hozzátette, ez a kettősség a későbbi-
ekben is zavart okozhat majd a meg-
felelő besorolás megállapításában. 
Ezek szerint hétfőtől Csíkszeredában 
az óvodások, az elemi osztályosok, 
illetve a vizsgákra készülő nyolcadik 
és tizenkettedik osztályosok térhetnek 
vissza az óvodákba, iskolákba. Így a 
diákok többségének továbbra is on-
line zajlik majd az oktatás.

Sógor Enikő alpolgármester tudatta, 
a hargitai megyeszékhelyen négy ta-
nintézményben indul speciális körül-
mények között az oktatás: a Cimbora 

Napközi Otthonban 6 csoport a saját 
épületben, 3 csoport az Octavian Goga 
Kollégiumban kezd; a Csipike Napközi 
Otthon saját épületén kívül két termet 
bérel a szomszédos Székely Károly 
Szakközépiskolától; a Kós Károly Szak-
középiskola végzősei az iskola étkez-
déjének épületében fognak tanulni; 
a Venczel József Szakközépiskolában 
közös megegyezéssel egyelőre online 
folytatják a végzősök.

A főtanfelügyelő az esetlegesen 
felmerülő pozitív koronavírusos ese-
tekre is kitért: óvodában és elemi 
osztályok esetében ha egy gyerek 
fertőződik meg, a jelenléti oktatás 14 
napra felfüggesztődik. A másik két, 

végzős osztály esetében egy megbete-
gedés esetén a pedagógusokat és – a 
szülők beleegyezésével – a diákokat 
gyorsteszt alá vetik, a továbbiakban 
pedig a közegészségügyi igazgató-
sággal együtt az iskola veze-
tősége dönti el, szükséges-e 
felfüggeszteni az oktatást 
két hétre. Két megbetege-
dés esetén automatikusan 
felfüggesztik a jelenléti 
oktatást. Több pedagógus 
megfertőződése esetén a teljes is-
kolában felfüggeszthetik a jelenléti 
oktatást, de ezt már a megyei kataszt-
rófavédelmi bizottság fogja eldönte-
ni. (Korpos Attila)

Sárga forgatókönyv és annak velejárói Csíkszeredában
• Bár a járványügyi besorolás szerint Csíkszereda zöld 
zónának számít már múlt év december közepe óta, a 
tan ügyi besorolás alapján még mindig sárgának, így 
csak részleges fizikai jelenléttel kezdődhetett el ma 
reggel a második félév. A fellépő zavart Hargita megye 
főtanfelügyelője magyarázta el.

• Az ország 903 településén jelenleg egy és három ezrelék közötti az utóbbi kéthe-
tes fertőzési ráta. Ezekben a sárgával jelölt térségekben csak az alsó tagozat (1–4. 
osztály), illetve a záróvizsgákra készülő 8. és 12. osztályok tanulói vehetnek részt 
személyesen az órákon, a többiek maradnak az online oktatásnál. Székelyföldön 
mindhárom besorolásból – zöld, sárga, vörös – találni településeket.

Helyzetkép országszerte
Romániában tavaly november 9-én 
a koronavírus-járvány második 
hullámának megfékezése érdeké-
ben költöztették országszerte az 
internetre az oktatást. A hatóságok 
a fertőződések számának csökke-
nése nyomán most úgy döntöttek, 
megnyitják az iskolákat azokon 
a településeken, amelyeken nem 
rendeltek el vesztegzárat. Az 
országban 149 olyan település van, 
amelyben a fertőzési ráta jelenleg 
meghaladja a három ezreléket. Itt 
a vörössel jelölt forgatókönyvet 
alkalmazzák: csak a kisdiákok tér-
hetnek vissza az iskolapadokba. A 
települések járványügyi besorolá-
sát hetente frissítik, így a fertőzési 
ráta függvényében változik majd, 
hogy hol mehetnek iskolába és hol 
folytatják távoktatási rendszerben 
a tanévet a diákok.




