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H I R D E T É S

 » Cîmpeanu kedd este 
egy televíziós interjú-
ban ugyanakkor arról 
is beszámolt, hogy a 
pedagógusoknak több 
mint 50 százaléka oltat-
ta be magát mostanáig 
koronavírus ellen, és 
többségük már mindkét 
dózist megkapta.

Kétféle forgatókönyv mentén 
kezdődik ma újra a tanítás a 
romániai oktatási intézmé-
nyekben: azokon a települé-
seken, ahol a fertőzési ráta 1 
ezrelék alatt van, minden óvo-
dás és iskolás számára lehető-
vé válik a jelenléti oktatás, ám 
máshol sok diák kénytelen 
továbbra is online tanulni. A 
Krónika által megszólaltatott 
oktatási szakemberek szerint 
a tanintézetek készen állnak 
az újrakezdésre. Abban is 
egyetértenek ugyanakkor, 
hogy az online oktatás nem 
pótolja maradéktalanul a 
jelenléti tanítást.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

J elenléti oktatással folytatódik 
mától a tanév az óvodások, az 
elemi osztályos és a különleges 

oktatási igényű gyerekek számára 
minden településen, fertőzöttségi 
aránytól függetlenül. Azon a 2057 
településen pedig, ahol a mutató 1 
ezrelék alatt van, az ötödik, hato-
dik, hetedik, illetve a kilencedik, 
tizedik és tizenegyedik osztályok 
tanulói is iskolába mennek. So-
rin Cîmpeanu oktatási miniszter 
bejelentése szerint nagyjából 1,4 
millió tanuló térhet vissza ma az 
oktatási intézményekbe, május 
10-én, hétfőn pedig csatlakoznak 
majd hozzájuk a nyolcadikosok és 
a tizenkettedikesek is, akik most 
még vakáción vannak, és majd 
szintén a fertőzési rátától függet-
lenül ülnek vissza az iskolapa-

dokba. A nyolcadikosok képes-
ségfelmérő vizsgája június 22-én 
kezdődik, az érettségi vizsga pe-
dig június 28-án.

A tanügyminisztérium honlap-
ján közzétett adatsorok szerint 
különben országos szinten jelen-
leg 1124 településen haladja meg 
a fertőzöttségi ráta az 1 ezreléket, 
így ott továbbra is hibrid rendsze-
rű lesz a tanítás. A hivatalos be-
jelentés szerint minden pénteken 
aktualizálják a települések beso-
rolását, és ez alapján a megyék 
szintjén eldöntik, hogy a követ-
kező héten melyik forgatókönyv 
érvényesül a tanintézetekben. 

Cîmpeanu korábban egy televí-
ziós interjúban ugyanakkor arról 
is beszámolt, hogy a pedagógu-

soknak több mint 50 százaléka 
oltatta be magát mostanáig koro-
navírus ellen, és többségük már 
mindkét dózist megkapta.  A mi-
niszter arra is kitért, hogy miért 
nem valósítható meg az iskolá-
sok gyorstesztelése nyáltesztek-
kel. Emlékeztetett, az Országos 
Közegészségügyi Intézet (INSP) 
szerint ezeknek a teszteknek az 
eredményét nem lehet számí-
tásba venni a fertőzöttségi ráta 
megállapításakor, és a hatályos 
procedúra értelmében az ered-
ményt antigéngyorstesztekkel, 
tehát invazív tesztekkel is meg 
kell erősíteni, majd PCR-tesztek-
kel is. „A közegészségügyi intézet 
szerint a nyáltesztek csak bonyo-
lítanák a helyzetet” – magyarázta 

a miniszter, hogy végül miért tett 
le ezek alkalmazásáról.

Felkészültek a tanintézetek 
„A tanintézetek fel vannak ké-
szülve az újrakezdésre, hiszen 
elég hosszú, egy hónapos vaká-
ció állt rendelkezésükre, hogy ezt 
megtegyék” – szögezte le tegnap 
a Krónika megkeresésére Kal-
lós Zoltán oktatási államtitkár. 
Hangsúlyozta, ebben az időszak-
ban a pedagógusok nem voltak 
szabadságon, az igazgatók végez-
ték a feladataikat, így bármelyik 
– zöld vagy sárga – forgatókönyv 
szerint kezdenek, ehhez min-
den feltétel adott. „Biztató, hogy 
mintegy 2900 településen egy ez-
relék alatt van a fertőzési mutató, 
így a zöld forgatókönyv érvénye-
sül, tehát minden gyerek – az 
óvodásoktól a tizenegyedik osz-
tályosokig – személyes jelenléttel 
vehet részt a tevékenységeken. A 
végzősök ezen a héten még vaká-
ción vannak, de május 10-től ők 
is visszatérnek az iskolapadba” – 
mondta az államtitkár.

A távoktatás nem helyettesíti 
a személyes jelenlétet
Bihar megyében is felkészültek 
az oktatási intézmények a rajt-
ra, megfelelő mennyiségű vé-
dőmaszk, fertőtlenítőszer áll a 
rendelkezésre – számolt be kérdé-
sünkre Kéry Hajnal főtanfelügye-
lő-helyettes. Kitért ugyanakkor 
arra is, bizakodnak, hogy minél 
több diák visszatérhet a taninté-
zetek falai közé, annál is inkább, 
hogy a visszajelzések, tapasztala-
tok szerint a gyerekeknek „hiány-
zik a közösségi élet, mindaz, amit 
az iskola jelent”, hiszen több mint 
egy éve többet vannak otthon, 
mint az osztálytermekben.

„Az online oktatás nem tudja 
teljes mértékben helyettesíte-
ni a személyes jelenléttel zaj-
lót” – szögezte le Kéry Hajnal. 
Hozzátette, még mindig gondot 
jelent, hogy nincs minden diák-
nak megfelelő felszerelése, hogy 
csatlakozzon a távoktatáshoz, 

több településen az internet-hoz-
záférés is korlátozott. Elmondása 
szerint a kormánytámogatással 
a tanfelügyelőségek által kiosz-
tott táblagépek azokhoz jutottak 
el, akik nem rendelkeztek sem-
milyen eszközzel, viszont még 
mindig vannak gyerekek, példá-
ul a sokgyerekes családokban, 
akik mobiltelefonról lépnek be az 
órákra, ami megnehezíti számuk-
ra a tanulást.

A vakációt lerövidíthette 
volna a távoktatás
Sepsiszentgyörgyön is nagyon 
várják a pedagógusok és a diá-
kok, hogy az egy hónapos szü-
net után végre megkezdődjön az 
iskola – mondta el lapunknak 
Sztakics Éva, a Székely Mikó Kol-
légium igazgatója. Közölte: mivel 
a városban  egy ezrelék felett van 
a fertőzöttségi mutató, ma reggel 
csak az elemi osztályosok men-
nek iskolába, az általános iskola 
felső tagozata, a gimnáziumi osz-
tályok online kezdik a tanulást, a 
végzős osztályoknak pedig még 
tart a vakáció.

Mint az iskolaigazgató kiemel-
te, ők is körültekintően – védő-
felszerelésekkel, fertőtlenítőkkel 
– felkészültek arra, hogy az elő-
készítőtől negyedik osztályig a 
gyerekek személyesen vehetnek 
részt az órákon. Orvos, egészség-

ügyi asszisztens teljesít szolgála-
tot, vannak koronavírustesztek, a 
szülők beleegyezésével tesztelni 
is tudnak. Sztakics Éva felidézte, 
korábban is csak elvétve voltak 
megbetegedések az elemi osztá-
lyokban. Kitért ugyanakkor arra is, 
hogy az iskolának nagy étkezője 
van, ütemtervet készítettek, így az 
ebéd alatt is tudják biztosítani a 
távolságtartást. Nagy udvar van, 
a szünetekben levegőn lehetnek a 
gyerekek, a jó időben az órák alatt 
is folyamatosan lehet szellőztetni.

Az általános iskola felső tagoza-
tán, a gimnáziumi osztályokban 
a végzősök kivételével szerdán 
online kezdik a tanulást, ám az 
igazgató szerint ebben is egy-
re nagyobb gyakorlatra tesznek 
szert a tanárok és a diákok, bár 
a hatékonysága soha nem olyan, 
mint a személyes jelenléttel tör-
ténő oktatás során. Sztakics Éva 
különben úgy véli, nem kellett 
volna a diákokat egy hónapos 
vakációra küldeni, a távoktatás-
sal meg lehetett volna oldani a 
tanítást. „Most jó idő van, egyre 
nehezebb a gyerekeket a számí-
tógép előtt tartani, a távoktatás 
sikere azon is múlik, mennyire 
együttműködőek a diákok” – szö-
gezte le az iskolaigazgató.

Maszkkal, fertőtlenítővel. Körülbelül 1,4 millió diák visszatér ma az iskolapadokba

EGY HÓNAP UTÁN SZÍVESEN MENNÉNEK ISKOLÁBA A ROMÁNIAI DIÁKOK, ÁM SOKAN TOVÁBBRA IS ONLINE FOLYTATJÁK A JÁRVÁNY MIATT

Felkészültek a tanintézetek az oktatás folytatására
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