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a pedagógusok, akik nincsenek be-
oltva és megtagadják a rendszeres, 
azaz 72 óránkénti koronavírus-tesz-
telést, 6 ezrelék fölötti fertőzöttségi 
ráta esetén nem taníthatnak fi zikai 
jelenléttel, nekik „pihenniük kell 
majd egy kicsit”.

Szünetben nem kell a maszk

Kallós Zoltán, az oktatási miniszté-
rium államtitkára szintén nem érti, 
hogy pontosan mire gondolt a tár-
cavezető, ugyanakkor megjegyez-
te, minden lehetőség adott, hogy a 
pedagógusok beoltassák magukat. 
„Elég jó a beoltottsági arány a tan-
ügyben dolgozók körében, mintegy 
hatvan százalék feletti. Ha csak a 
pedagógusokat vesszük fi gyelembe, 
akkor ez az arány még magasabb, 
mert az vehető észre, hogy a kisegítő 
személyzet körében van több olyan 
személy, aki nem szívesen oltatja be 
magát. Természetesen vannak olyan 
pedagógusok, akik számára a vakci-
na veszélyes lehet krónikus betegsé-
gük miatt, és az orvosuk nem ajánlja 
az oltást” – magyarázta.

Az államtitkár Olaszország pél-
dáját hozta fel, ahol 80 százalék fö-
lötti a beoltott pedagógusok aránya, 
illetve a 12 év fölötti diákok beoltott-
sági aránya is jóval magasabb, mint 
nálunk. „Szerintem ezeket a pozitív 
példákat kellene követni, hogy fi zi-
kai jelenléttel tudjuk elkezdeni az 
oktatást, és minél hosszabb ideig így 
maradjunk. Az lenne az ideális, ha a 
tanév végéig maradna a személyes 
jelenlét” – vélekedett.

Kallós Zoltán ugyanakkor szin-
tén a következetességet és az ész-
szerűséget tartja a legfontosabb fel-
tételnek. Ilyen szempontból hasznos 
intézkedésnek látja például, hogy 
az előző tanévvel ellentétben most 
a diákoknak nem kell majd maszkot 
hordaniuk szünetben és testneve-
lésórán sem. Az államtitkár rámu-
tatott: mindez nem is lenne logikus 
intézkedés, hiszen most a piacokon, 
vásárokon sem kötelező a maszkvi-
selés. Az pedig egyenesen irreális 
elvárás, hogy a fi atalok az orrukat 
és a szájukat eltakarva tornázzanak.

Bizakodók a középiskolások

A személyes jelenléttel kezdődő tan-
évnek legjobban talán a középisko-
lások örülnek, akik számára a saját 
korosztályukkal való együttlét, a 
közös tanulás még fontosabb, mint a 
kisebbek számára. Vass Péter, a Ro-
mániai Magyar Középiskolások Szö-
vetségének (MAKOSZ) elnöke leszö-
gezte: az volt az elsődleges szempont 
számukra, hogy visszatérhessenek 
az iskolába és offl  ine tanításban le-
gyen részük. A diákszervezet vezető-
je pozitív fejleménynek tartja, hogy 
az új tanévben a korábbihoz képest 
magasabb fertőzöttségi rátánál te-
szik kötelezővé az online oktatást. 
Mint elmondta, eddig sem volt sok 
olyan település például Székely-
földön, ahol ez az arány átlépte a 6 
ezreléket, és bíznak benne, hogy ez-
után is valószínűtlen marad ez a for-
gatókönyv. „Ráadásul azóta az átol-
tottság is nőtt, ezért úgy gondolom, 
hogy emiatt nem kell aggódnunk, 
szerintem mindenki offl  ine tanulhat 
a saját iskolapadjában” – bizakodott 
a diákképviselet vezetője.

A diákoknak az immunizáláshoz 
való hozzáállásával kapcsolatban 
Vass Péter arról számolt be, hogy 
a középiskolás tanulók többnyire a 
szüleikkel megegyező véleményen 
vannak, de egyébként is szülői be-
leegyezésre van szükség ahhoz, 
hogy a 18 év alatti diák felvehesse 
az oltást. Így abban a családban, 
ahol a szülők beadatták a vakcinát, 
többnyire a gyermek is be van oltva. 
Hozzátette, a maszkhordáshoz már 
valamennyien hozzászoktak, és bár 
nem kellemes így tölteni a napot, 
ha ez szükséges ahhoz, hogy visz-
szamehessenek az iskolába, akkor 
túl lehet élni, ki lehet bírni. „Min-
denképpen hasznos, hogy legalább 
tornaórán nem kell maszkot visel-

ni, így rendes órákat lehet tartani, 
amelyeken szabadon mozoghatnak 
a diákok” – fogalmazott a MAKOSZ 
elnöke.

A lazaságot szorgalmazzák

A szülők körében ugyanakkor meg-
oszlanak a vélemények az iskolai 
maszkviselést illetően: van, aki az 
elővigyázatosságot tartja a legfon-
tosabbnak korosztálytól függően, 
mások elutasítják ezt a módszert. 
„Megoszlik a szülői közösség, ahány 
csoport, annyi vélemény, szinte le-
hetetlen egységes álláspontot képvi-
selni. A személyes jelenléttel történő 
kezdésnek viszont természetesen 
mindenki örül” – tudtuk meg Csíky 
Csengelétől, a Magyar Szülők Szö-
vetségének elnökétől.

Mint hangsúlyozta: azt szorgal-
mazzák, hogy a családok a lehető 
legkevesebb görccsel és feszültség-
gel induljanak neki az új tanévnek, 
inkább örüljenek a lehetőségeknek, 
és az egészségügyi rendelkezéseket 
betartva igyekezzenek minél jobban 
odafi gyelni egymásra. „Lazán áll-
junk a tanévkezdéshez, ez mindany-

nyiunknak hasznosabb lehet most” 
– vélekedett a marosvásárhelyi 
édesanya.

A tanügyminisztérium szakem-
berei és az országos szülői szövet-
ség képviselői között egyébként fo-
lyamatosan zajlanak a tárgyalások, 
egyeztetések és közvélemény-kuta-
tások. Állandó a kommunikáció a 
szülői szervezetek és a döntéshozók 
között, a tapasztalat azonban azt 
mutatja, hogy a szülők elkezdtek 
elfáradni, a közvélemény-kutatá-
sokra például érezhetően sokkal ke-
vesebb válasz érkezik, mint néhány 
hónappal korábban. „Egy évvel ez-
előtt kérdeztük meg a szülőket az 
országos szövetség keretében, ak-
kor öt nap alatt százezer válasz ér-

kezett, most pedig egy hét alatt alig 
harmincezer. A számok mutatják, 
hogy hol tart a szülők részvétele, 
fi gyelme az oktatásügyi kérdések-
kel kapcsolatban. Kialakultak azok 
a szakvéleményezők – civilek és 
szakemberek egyaránt –, akiknek 
a véleményében megbíznak a szü-
lők. Majd meglátjuk, hogy amikor 
elindul a tanítás, hogyan fog a gya-
korlatban megvalósulni a számos 
elképzelés, és melyik tanintézmény 
hogyan tudja leképezni saját maga 
számára a lehetőségeket” – magya-
rázta Csíky Csengele.

A szülők körében végeztek 
felmérést

A Romániai Szülői Egyesületek Szö-
vetsége (FNAP) által végzett online 
felmérésben részt vevő szülők több 
mint 88 százaléka már korábban is 
úgy vélekedett, hogy szeptember 13-
án személyes jelenléttel kezdődik el 
a tanítás. Többségük azonban úgy 
véli, hogy a szülők kezében kellene 
hagyni a döntést, hogy mit választa-
nak gyermekeik számára idén: on-
line vagy offl  ine tanrendet. A felmé-

rés egy kérdőíven alapult, amelyet 
bárki kitölthetett online. A kérdőívre 
rövid idő alatt – körülbelül 48 órán 
belül – több mint 32 ezren válaszol-
tak. A válaszadók 36,6 százaléka je-
lölte be azt az opciót, hogy gyermeke 
középiskolába jár, 30,2 százaléká-
nak általános iskolába, 25 százalé-
kának elemi iskolába jár a gyereke, 
és csak 8,2 százalékuk gyermeke 
óvodás. Az űrlapot kitöltők főként 
városban élnek, többségük egyete-
mi végzettséggel rendelkezik, 30 és 
49 év közöttiek, a felmérésben pedig 
többségében nők vettek részt.

A közelmúltban elvégzett felmé-
rés során a szülők 47,9 százaléka 
válaszolta azt, hogy nincs beoltva 
koronavírus ellen, 43,2 százalékuk 

megkapta már a vakcinát, 8,9 szá-
zalék pedig nem kívánt válaszolni 
erre a kérdésre. Ugyanakkor az ol-
tással nem rendelkező szülők 46 
százaléka mondta azt, hogy nem is 
fogja beoltatni magát, 40,1 százalé-
kuk még nem döntött a kérdésben, 
8,7 százalékuknak pedig ellenjaval-
lott a vakcina felvétele. Azt, hogy 
szándékában áll felvenni az oltást, 
az oltatlanok alig 5,2 százaléka nyi-
latkozta.

A válaszadók 87,6 százaléka 
eközben még nem adatta be gyere-
kének az oltást, és alig 7,3 százalék 
azoknak az aránya, akiknek a gye-
reke be van oltva koronavírus ellen. 
5,1 százalék nem válaszolt erre a 
kérdésre. A nem immunizált szülők 
többsége – 55,1 százalékuk – eköz-
ben nem is akarja beoltatni gyere-
két, és mindössze 4,1 százalékos az 
oltási hajlandóság ebben a kategó-
riában. A be nem oltott szülők 2,5 
százaléka eközben azt mondta, hogy 
gyereke egészségügyi okokból nem 
kaphatja meg a vakcinát, 14,9 száza-
lékuknak pedig olyan korban van a 
gyereke, hogy egyelőre nem ajánlott 
neki a vakcina.

Oktatás járvány idején. Ha 
a fertőzés tüneteit mutatja 
egy diák, azonnal elkülönítik 
a szülő érkezéséig. Két igazolt 
vírusfertőzés esetén az adott 
osztályban két hétre felfüggesztik 
a tanítást
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„ Megoszlik a szülői közös-
ség, ahány csoport, annyi 
vélemény, szinte lehetet-
len egységes álláspontot 
képviselni. A személyes 
jelenléttel történő kez-
désnek viszont természe-
tesen mindenki örül.




