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H A J N A L  C S I L L A

Sorin Cîmpeanu tanügymi-
niszter nemrég úgy nyilatko-
zott, az oktatási minisztérium 

támogatja, hogy a tanulóknak ne 
kelljen védőmaszkot viselniük a tor-
naórákon, azonban a végső döntést 
az ügyben az egészségügyi minisz-
terrel folytatott megbeszélés nyo-
mán hozzák meg. Vass Imre, a szé-

kelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Kollégium test-
nevelő tanára számolt be a Székely-
honnak az újrakezdett tornaórákról, 
amelyeken most már megengedett 
az eszközhasználat is, így életsze-
rűbbek a tornaórák.

Közbeszól az időjárás

„Ha tudok adni nekik eszközt, ame-
lyet természetesen lefertőtlenítünk 
utána, akkor már haladtunk, hiszen 

minimális technikai elemeket tudok 
gyakoroltatni velük, például a lab-
davezetést” – fejtette ki a testneve-
lés szakos tanár, utalva arra, hogy a 
szeptemberi kezdéskor tilos volt bár-
milyen eszközhasználat a tornaórák 
ideje alatt. Továbbra is megmaradt a 
rendeletben az a rész, amely előírja, 
hogy amennyire lehet, a szabadban 
kell tartani a tornaórákat, törekedni 
kell arra, hogy minimális legyen a 
kontaktus, és be kell tartani az előírt 
fi zikai távolságot. A mostani mínusz 
tíz-tizenöt fokban azonban sok tanár 
nem viszi ki a gyerekeket az udvarra, 
ezért a tornateremben tartják meg az 
órákat, ahogy a székelyudvarhelyi is-
kolában is teszik.

Maszkban futni nem egyszerű

„A rendelet nem tér ki a maszkhasz-
nálatra a benti tornaórák esetében 
sem, a fertőtlenítést, szellőztetést ké-

rik óránként most is, mint ősszel. Ha 
maszkban lennének a gyerekek test-
nevelésóra alatt, húsz perc múlva tel-
jesen kifulladnának, hiszen képtelen-
ség maszkban futni. Aki ezt kitalálta, 
valószínűleg ismeri a valóságot” – fo-
galmazta meg véleményét Vass Imre. 
Szeptemberben kinn voltak az ud-
varon az órák alatt, maszk nélkül és 
megfelelő távolságtartással tornáz-
tak. Az oktató hangsúlyozta, ha va-
laki fel akarja tenni, felteheti óra alatt 
is a védőeszközt, de testnevelésórára 
csak egészséges gyereket fogad. Mint 
elmondta, alapvető, hogy ha hőemel-
kedése van a gyereknek, akkor ne 
jöjjön órára, erre eddig is jobban oda 
kellett volna fi gyelni. „Nem egészen 
egyértelmű tehát, hogy lehet-e vagy 
nem maszk nélkül tornázni bent, de 
remélem, hogy nem hoznak olyan 
szabályt, amely kimondja, hogy csak 
maszkban lehet testnevelésórát tarta-
ni, mert akkor elmehetünk sakkozni, 

vagy videóanyagot nézni, mert mást 
nem nagyon lehet tenni maszkban” – 
foglalta össze véleményét a tanár. Az 
első tornaóra utáni napon a gye-
rekek elmondták, hogy szinte 
mindegyiküknek izomláza 
volt, ez sokat elárul arról, 
hogy milyen fi zikai állapot-
ban lehetnek ennyi otthon 
ülés után. Már van olyan 
kilencedikese is, akin a lum-
bágó jelei mutatkoznak, annak 
ellenére, hogy ez a derékba nyilalló 
fájdalom általában az ötvenévesek 
körében szokott jelentkezni – fogal-
mazott Vass Imre.

Nem világos: tornaóra maszkban?
Betarthatóbbak a testnevelésórán elvárt új szabályok, de nem tér ki a maszkviselésre

Az állon hordva nem akadályozza 
a szaladó gyerekek levegővételét 
a védőmaszk

◂  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Hogy is van ez máshol? 
A tanügyminisztérium helyzet-
jelentést kért a többi európai 
állam tornaórák terén hozott 
szabályozásairól. A szaktárca 
összesítése szerint Ausztriá-
ban, Belgiumban, Bulgáriában, 
Észtországban, Finnországban, 
Svédországban, Luxemburg-
ban, Szlovéniában (csak az 
elemi iskolák vannak nyitva) a 
tanulóknak nem kell védőmasz-
kot viselniük a tornaórákon. 
Franciaországban sem kötelezik 
erre a gyerekeket, ott azonban a 
testnevelésórát kizárólag a sza-
bad levegőn szabad megtartani. 
Magyarországon a tanórák alatt 
sem kell maszkot hordaniuk a 
diákoknak, csak szünetekben, 
közösségi helyeken kell feltenni-
ük, tornaórán pedig szintén nem 
kötelező a maszkviselés.

„Kizöldült” Csíkszereda
A járványügyi adatok felülvizsgálását követően közölte pénteken 
a Hargita megyei oktatási intézmények e heti működésére vonat-
kozó határozatát a Hargita megyei vészhelyzeti bizottság. Esze-
rint a megye 423 tanintézménye közül 41-ben folytatódik a sárga 
menetrend szerit a tanítás, tehát a személyes jelenlétű oktatást 
csak a napközikben és az iskolák elemi, illetve végzős (nyolcadikos, 
tizenkettedikes) osztályaiban alkalmazzák, a többiek online tanul-
nak. Ebbe a kategóriába tartozik Gyergyószentmiklós, Felsőboldog-
falva, Galócás és Salamás összes tanintézménye. Múlt héten még 
Csíkszeredában is a sárga besorolás alapján működtek az oktatási 
intézmények, jövő héttől viszont a zöld forgatókönyv érvényesül 
a hargitai megyeszékhelyen, tehát személyes jelenlétű oktatás 
lesz a napközikben és iskolákban egyaránt. Ez alól kivételt képez 
a Venczel József Szakközépiskola, ahol felújítás miatt továbbra 
is online tanulnak a diákok, illetve a József Attila Általános Iskola 
egyik osztálya is otthonról kapcsolódik be a tanórákba egy tanítónő 
megfertőződése miatt. Szintén a sárga menetrendet alkalmazzák 
továbbá az egyik maroshévízi óvoda egyik csoportjában, miután 
pozitív lett egy óvónő koronavírustesztje. A megye fennmaradó 381 
tanintézményében a zöld forgatókönyv érvényesül, a legszigorúbb, 
piros besorolás pedig sehol sem lesz indokolt. (Iszlai Katalin)

• RÖVIDEN 

Megnövekedett a koronavírus-fer-
tőzéssel igazoltak száma Gyer-

gyószentmiklóson, pénteken reggel 1,4 
ezrelék volt a fertőzöttségi arány, vagy-
is 30 aktív fertőzöttet tartanak számon 
otthoni elkülönítésben, illetve Hargita 
megye valamelyik kórházában. A me-
gyei tanfelügyelőség már értesítette a 
város oktatási intézményeit, hogy hét-
főtől a kettes forgatókönyv lép életbe, 
vagyis az óvodások, a kisiskolások, 
valamint a végzős osztályok továbbra 
is személyes jelenlét mellett tanulnak, 
az 5., 6., 7. és a 9., 10., 11. osztályosok 
azonban online. Gyergyószéken febru-

ár 15-étől csak a gyergyószentmiklósi 
oktatási intézmények működnek a ket-
tes forgatókönyv szerint, ugyanis Gyer-
gyóditróban 0,17, Gyergyószárhegyen 
0,28, Gyergyóújfaluban 0,38, Gyergyó-
csomafalván 0,69, Gyergyóremetén 
0,78, Gyergyóalfaluban 0,87 ezrelék 
a fertőzöttségi ráta, tehát továbbra is 
minden gyermek járhat óvodába, isko-
lába. Noha várható volt, hogy bármikor 
változhat a helyzet és részben vissza 
kell térni az online oktatáshoz, a peda-
gógusok nem örülnek ennek. „Nagyon 
rosszul érint minket ez a hír, felborítja 
a megszokott munkaprogramot, telje-

sen új órarendet kell kialakítsunk. A 
gyerekek nagyon örültek, hogy végre 
visszatérhettek, és most el vannak ke-
seredve, hogy ismét a számítógép elé 
kényszerülnek. Mi próbáltuk az elmúlt 
hetet maximálisan kihasználni, és 
legalább felmérni, hogyan állnak az 
eddigi tananyag elsajátításá-
val a diákok. Bizakodók va-
gyunk, hogy csak egy hétig 
tart majd az online oktatás, 
hiszen az az igazi, amikor itt 
vagyunk mind az iskolában 
és együtt dolgozunk” – fo-
galmazott Bernád Ildikó, a 
gyergyószentmiklósi Vaskertes 
Általános Iskola igazgatónője. Ameny-
nyiben ezen a héten csökken az igazolt 
aktív fertőzöttek száma a városban, 
megtörténhet, hogy február 22-én is-
mét visszatérhet az iskolába minden 
diák. (Barabás Orsolya)

Sárga forgatókönyv Gyergyószentmiklóson
• Nem tartott sokáig az iskolába járás Gyergyószent-
miklóson: mától máris hat évfolyamnak át kell térnie az 
online oktatásra. Ennek oka, hogy a fertőzöttségi arány 
meghaladja az egy ezreléket, a város azonban egyelőre 
zöld zónába tartozik.

• Az új szabályozás nem tér ki külön a tornaórai 
maszkviselésre, így nem egyértelmű, hogy kötelező-e 
vagy sem a védőeszköz használata testnevelésóra 
közben. A testnevelő tanárok igyekeznek észszerűen 
kezelni a helyzetet, és legtöbbször az iskolaudvaron, 
szabad levegőn tartják meg az órát, így a gyerekek 
maszk nélkül mozoghatnak. De mi van, ha ezt nem 
engedi meg az időjárás?




