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Nemcsak az iskolapadokba térhet-
tek vissza tegnaptól az elemisták, 

hanem az Iskola Alapítvány délutáni 
foglalkozásaira is, a civil szervezet 
ugyanis újraindította a magyar kor-
mány által fi nanszírozott oktatási 
programját. Az ingyenes délutáni fog-
lalkozások tegnaptól kezdődően 11 
erdélyi szórványmegye, illetve Buka-
rest 38 oktatási helyszínén érhetők el, 
a programokon mintegy 1660 kisdiák 
vesz részt – olvasható az alapítvány 
szerkesztőségünkhöz eljuttatott közle-
ményében. 

A működtető szerint a szórványbeli 
magyar gyerekeket felkarolni hivatott 
program elindítása a világjárvány mi-
att már a 2020–2021-es tanév elején is 
nagy kihívást jelentett, de sajnos nem 
lett hosszú életű, hiszen az online 
oktatás idejére szüneteltetni kellett. 
„Nagyon örülünk, hogy a nehézsé-
gek ellenére a második félévtől végre 
újraindulhat a program, ráadásul az 
első félévhez képest még több tanin-
tézet csatlakozott hozzánk” – idézte 
az RMDSZ közleménye Nagy Zoltán 
Leventét, az Iskola Alapítvány elnö-
két. Mint kiderült, a projekthez újabb 
három helyszín csatlakozott, Maros 
megyéből a magyarfülpösi szórvány-
kollégiumban, míg Kolozs megyéből 

Mérában és Kalotaszentkirályon indul 
el a délutáni oktatás. „Természetesen a 
gyerekek és a pedagógusok egészsége 
a legfontosabb, ezért kiemelt fi gyelmet 
fordítunk a járványügyi előírásokra, és 
az egészségügyi szabályokat betartva 
várjuk vissza az iskolapadba a gyerkő-
cöket” – hangsúlyozta az újabb kezdés 
kapcsán az alapítványi elnök.

Bukaresttől Máramarosszigetig 
jelen vannak
Mint arról beszámoltunk, a 2019 őszén 
indult délutáni oktatási program célja 
az anyanyelvű oktatás vonzerejének 
növelése, az identitás megőrzése, a 
magyar oktatás megerősítése, illetve 
a magyar iskolák vonzóbbá tétele a 
szórványközösségekben, de a csalá-
dok közvetett anyagi támogatása is. 
A program haszonélvezői a magyar 
nyelvű elemi oktatásban (0–4. osz-
tály) részt vevő gyermekek, számukra 
a délutáni felügyelet és oktatás mellett 
naponta meleg ebédet is biztosítanak. 
A magyar kormány Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának támogatásával 
megvalósuló program keretében a 
tanórák után szakképzett pedagógu-
sok foglalkoznak a román többségű 
közegben élő elemistákkal, segítenek 
a gyerekeknek a házi feladatok meg-
oldásában, illetve különböző készség- 
és képességfejlesztő tevékenységeket 

tartanak számukra. A délutáni foglal-
kozások az újabb helyszínekkel kibő-
vülve immár 11 erdélyi megye – Arad, 
Beszterce-Naszód, Brassó, Fehér, Hu-
nyad, Hargita. Maros, Kolozs, Mára-
maros, Szeben és Temes – szórvány-
településein és Bukarestben zajlanak. 
Hargita megyében például a zömében 
románok által lakott települések – Ba-
lánbánya és Maroshévíz – kisdiákjai a 
haszonévezői. Arad megyében három 
aradi iskola mellett Kisjenő és Pécska 
kisdiákjai élhetnek a magyar kormány 
támogatásával, míg Brassó megyében 
a megyeszékhely három és Négyfalu 
két iskolája kedvezményezett. Fehér 
megyében Nagyenyed, Gyulafehérvár, 
Marosújvár, Székelykocsárd és Beth-
lenszentmiklós, Hunyad megyében 
Déva, Lupény, Vajdahunyad és Pet-
rozsény egy-egy iskolájának elemistái 
járhatnak délutáni foglalkozásokra. 
Kolozs megyében Bánff yhunyad, Tor-
da és Dés mellett Mérával és Kalota-
szentkirállyal bővült a kör, Máramaros 
megyében Nagybánya és Máramaro-
sziget, Szeben megyében Nagyszeben 
és Medgyes, míg Temesben két temes-
vári iskola részese a programnak.

Töretlen népszerűség Besztercén
Négy helyszínen – Besztercén, Beth-
lenben, Magyardécsében és Szent-
mátében – zajlik délutáni oktatás az 

Iskola Alapítvány felügyelete alatt 
Beszterce-Naszód megyében is, és Dé-
csei Attila megyei RMDSZ-elnök sze-
rint töretlen az érdeklődés iránta. A 
megyei elnök a Krónika érdeklődésre 
elmondta: tegnap délután mindenik 
helyszínen újraindultak a foglalkozá-
sok ugyanannyi érdeklődővel, mint 
tanév elején.

Besztercén a tanórák után kisbusszal 
szállítják az Andrei Mureșanu Főgim-
názium közel 60 magyar kisdiákját a 
magyar evangélikus egyház oktatási 
központjába, ahol öt teremben egy-egy 
tanítónő foglalkozik a 0–4. osztályos 
tanulókkal. Meleg ebédet is biztosíta-
nak, egy cateringcég szállítja ki szá-
mukra az elemózsiát teljesen bizton-
ságos körülmények között, biztosított 
Décsei Attila. Mint mondta, a foglalko-
zások újrakezdéséhez is külön enge-
délyekre volt szükség, ezeket mind az 
ingatlan tulajdonosának, mind a prog-
ram működtetőjének be kellett szerez-
nie a megyei egészségügyi hatóságtól 
(DSP). Bethlenben 37, Magyardécsé-
ben 55, míg Szentmáté községben 39 
kisgyerek részese az oktatási program-
nak, számukra az iskolában folytatód-
nak a délutáni foglalkozások, mondta 
a megyei RMDSZ-elnök. Hangsúlyozta, 
az ingyenes oktatási program továbbra 
is népszerű, a járvány nem késztette 
visszalépésre a gyerekeket, szülőket.

Új helyszínekkel bővült az újraindult délutáni oktatási program
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Három hónap online oktatást 
követően tegnap reggel megnyi-
tották kapuikat az ország óvodái 
és iskolái: több mint tízezer 
tanintézetben zöld forgatókönyv 
szerinti, személyes részvételű 
tanítás zajlik.
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Ö sszesen 1051 tanintézet kezdte 
meg tegnap a második félévet 
vörös forgatókönyv szerint, 

több mint nyolcezer diák és ezer tan-
ügyi alkalmazott vesz részt online az 
oktatásban egészségügyi problémák 
miatt, 13 iskolában pedig karantént 
rendeltek el – közölte tegnap az ok-
tatási minisztérium. Az összesítés 
szerint 10 198 iskolában zöld forgató-
könyv szerinti, személyes részvételű 
tanítás zajlik, 6583 tanintézetben pe-
dig sárga forgatókönyv szerinti.

Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter 
szerint nem várható, hogy a nyitást 
követően az iskolák gócpontokká 
válnak. Az Antena 3 hírtelevíziónak 
nyilatkozva tegnap hangsúlyozta, 
más európai országok tapasztalatai 
is ezt támasztják alá. Nem ennyire 
derűlátó Raed Arafat, a belügymi-
nisztérium államtitkára, aki nem 
tartotta kizártnak, hogy a jelenléti 
oktatás visszatérését követően meg-
ugrik a koronavírussal fertőzöttek 
száma. „Előfordulhat” – válaszolta 
az egészségügyi szakember, amikor 
arról kérdezték, hogy nőhet-e az eset-
szám a tanintézetek megnyitása nyo-
mán. Hangsúlyozta, a kérdés az, hogy 

ezt a növekedést sikerül-e ellenőrzés 
alatt tartani, hogy ne gyakoroljon 
nyomást az egészségügyi rendszerre. 
„Az ellenőrzés alatt tartás azt jelenti, 
hogy nem blokkolja az egészségügyi 
rendszer működését, nem telnek meg 
az intenzív terápiás osztályok” – mu-
tatott rá Arafat.

A katasztrófavédelemért felelős ál-
lamtitkár szerint amúgy jelen pilla-
natban tetőzik a járvány, de ez nem 
garantálja, hogy nem válhat rosz-
szabbá a helyzet. Florin Cîțu minisz-
terelnök ugyanakkor tegnap újfent 
nyomatékosította, hogy a hatóságok 
fi gyelmesen követik a járványhelyzet 
alakulását, de szükség van a szü-

lők segítségére is olyan értelemben, 
hogy ne engedjék óvodába, iskolába 
a gyereket, ha koronavírusra utaló 
tüneteik vannak. A kormányfő fel-
hívást intézett egyúttal a pedagógu-
sokhoz, hogy oltassák be magukat. 
„Nagyon fontos, hogy minden tanár 
beoltassa magát. Fontos az egészsé-
gük szempontjából, fontos a gyere-
kek egészsége szempontjából, illetve 
azokéból, akikkel ezek a gyerekek 
érintkeznek. Fontos, hogy egy gond-
mentes tanévünk legyen” – fogalma-
zott Florin Cîțu.

A csíkszeredai Segítő Mária Római 
Katolikus Gimnáziumban egyébként 
hibrid – vagyis fele online, fele az 

BECSLÉSEK SZERINT A JELENLÉTI OKTATÁS VISSZATÉRÉSÉT KÖVETŐEN MEGUGORHAT A KORONAVÍRUSSAL FERTŐZÖTTEK SZÁMA

Iskolanyitás a járvány árnyékában

Jelen. Az ország számos iskolájában zöld forgatókönyv szerinti, személyes részvételű tanítás zajlik
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osztálytermekben zajló – oktatás 
kezdődött. Az épp szüneten levő 
diákok örültek egymás társaságá-
nak, hiszen hosszú idő után újból 
visszatérhettek az iskolapadokba a 
második félév első napján. Tamás 
Levente iskolaigazgatója érdeklő-
désünkre úgy fogalmazott, egyik 
szemük sír, a másik nevet: utolsó 
pillanatig reménykedtek, hogy a 
város járványügyi besorolása nyo-
mán a teljes diáklétszámmal indít-
hatják a második félévet, ez csak 
részben valósult meg. A tanintézet 
két végzős tagozata, a nyolcadiko-
sok és a tizenkettedikesek térhet-
tek vissza a személyes részvételű 
oktatásba.

Az intézményvezető kifejtette, az 
előkészületek már adottak voltak a 
múlt félévi hibrid oktatás idejéről, 
ennek nyomán nagy átalakítások-
ra nem volt szükség az iskolában. 
Tamás Levente hangsúlyozta, az 
érvényben lévő előírásoknak meg-
felelően aki koronavírus-gyanús 
tüneteket észlel, maradjon otthon, 
egyeztessen az osztályfőnökével, és 
természetesen jelentkezzen a házi-
orvosánál.

Ugyanakkor Kolozsvár tegnap ki-
lépett a vörös zónából, ami azt von-
ja maga után, hogy a jelenlegi vörös 
forgatókönyv helyett az iskolákban 
a sárga lép majd érvénybe, tehát 
az óvodások és elemisták mellett 
majd a 8., 12. és 13. osztályos diákok 
is visszatérhetnek az iskolapad-
ba. Utóbbi döntéssel értésüléseink 
szerint még kivárnak a hatóságok, 
hogy a fertőzöttségi ráta több napig 
a 3 ezrelék alatti szinten maradjon. 
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