
Közölték az egészségügyi okok 
és feltételek listáját, amelyek 
alapján a tanulók jövő héttől 
kérhetik az online oktatást

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

#betegségek  #rendezvénysorozat  #Orbán Balázs
Ud

va
rh

el
ys

zé
k

örm
ények

oktatás
2021.  SZEPTEMBER 9.,  CSÜTÖRTÖK A K T U Á L I S 5

Kérhetik az online tanrendet
A veszélyeztetett kategóriába tartozó diákok otthonról követhetik az iskolai tanórákat

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

A zok az óvodások vagy 12 év 
alatti tanulók, akik veszé-
lyeztetett csoportba tartoz-

nak, azaz akiknél súlyos krónikus 
légzőszervi betegséget, szív- és 
érrendszeri betegséget, súlyos el-
hízást, egyes típusú cukorbetegsé-
get, gyulladásos betegségeket, im-
mun- és autoimmun betegségeket, 
ritka betegségeket, öröklött anyag-
csere-betegséget, fogyatékosságot 
diagnosztizáltak, esetleg immun-
szuppresszív kezelés alatt állnak 
vagy más krónikus betegségekkel 
küzdenek, a kezelőorvos ajánlása 
és írásos engedélye alapján, vala-
mint a szülő írásos beleegyezésével 
felmenthetők a személyes oktatás 
alól – áll az egészségügyi és az ok-
tatási minisztérium közös rendeleté-
ben. Továbbá azok a 12 évesnél idő-
sebb tanulók, akik veszélyeztetett 
csoportba tartoznak, azaz akiket 
közepes vagy súlyos immunszup-
presszióval járó betegséggel diag-
nosztizáltak (transzplantáció, im-
munszuppresszív kezelés alatt álló 
onkológiai betegség, primer vagy 
szerzett immunhiány, egyéb típu-
sú immunszuppresszív kezelés), a 
kezelőorvos engedélye és ajánlása 
alapján, valamint a szülők írásos 

beleegyezésével felmenthetők az is-
kolai jelenlét alól, még akkor is, ha 
mindkét oltást megkapták. 

A rendeletben arra is kitérnek, 
hogy azok az óvodások vagy diá-
kok, akik olyan személyekkel élnek 
együtt, akiknél közepes vagy súlyos 
immunszuppresszióval járó beteg-
séget diagnosztizáltak, mentesül-
hetnek az iskolai fi zikai jelenlét alól, 
még akkor is, ha a 12 éven felüli diák 
be van oltva.

Az iskolák összesítik 
a kéréseket

A Maros és Hargita megyei tanfel-
ügyelőségek képviselőitől megtud-
tuk, a tanintézetek összesítik majd 
az online tanrendre vonatkozó kéré-
seket, ha lesznek. Még nem tudnak 
ilyen jellegű kérésekről egyik megyé-
ben sem. Az elmúlt tanévben is lehe-
tőségük volt a diákoknak arra, hogy 
egészségügyi okokra hivatkozva on-

line tanrendet válasszanak, több di-
ák is élt a lehetőséggel. György Enikő, 
aki szeptembertől az erdőszentgyör-
gyi Szent György Iskolaközpontban 
váltotta Léta Áront az igazgatói szék-
ben, lapunk megkeresésére elmond-
ta, eddig még nem kérték az online 
oktatást az iskolában, de van kamera 
és internet minden osztályteremben, 
így készen állnak az online közvetí-
tésre is, ha szükséges.

A „sérülékeny” tanárok 
számára is léteznek megoldások

György Enikő az előző tanévben 
a marosvásárhelyi Gheorghe Șin-

cai Szakközépiskola igazgatói te-
endőit látta el, ahol voltak olyan 
diákok, akik online tanrendet kér-
tek. „Magam is tartottam matema-
tikaórát online is az osztályból, 
ahol a diákok többsége szemé-
lyesen benn volt, el volt indítva a 
laptopom, az otthon ülő diák pe-
dig a táblát látta, ha én a táblához 
mentem, engem is” – mesélte az 
igazgató. 

Az előző tanévben a tanárok szá-
mára is adott volt a lehetőség, hogy 
online tanrendben tanítsanak, ha 
olyan egészségi problémával küsz-
ködtek, amellyel veszélyeztetett 
kategóriába tartoztak. A Gheorghe 
Șincai Szakközépiskolában is volt 
olyan tanár, aki egészség-
ügyi okokra hivatkozva 
kérte, hogy online taníthas-
son – tudtuk meg az iskola 
volt vezetőjétől. Az órarend 
optimális összeállításával 
oldották meg, így délután, miu-
tán a gyerekek hazamentek az isko-
lából, otthonról követték az online 
tanórát. Mint György Enikő fogal-
mazott, volt olyan eset is, amikor 
az órarendben benne volt az online 
óra, és a gyerekek az osztályterem-
ben követték, de ebben az esetben 
felügyeletet kellett biztosítani szá-
mukra, olyankor a könyvtáros ült 
be a katedrához, és felügyelte a di-
ákokat, amíg a tanár online tanórát 
tartott nekik.

Sorin Cîmpeanu tanügyminisz-
ter szeptember 6-án, hétfőn azt nyi-
latkozta, hogy a munkaügyi orvos 
által igazolt „sérülékeny” tanárok 
számára léteznek megoldások, hogy 
online taníthassanak. 

A felröppent híreszteléssel ellentét-
ben nem online rendszerben kez-
dik az új tanévet a székelyudvar-

helyi Orbán Balázs Általános 
Iskola 5–8. osztályos diákjai. 
Gábos Anna, az intézmény 
igazgatója érdeklődésünkre 
elmondta, valóban volt ilyen 
felvetés, de ez csak egy volt 
a sok alternatíva közül arra 
az esetre, ha az iskola sport-

csarnokának jelenleg is zajló 
munkálatai miatt akadályba ütközött 

volna a bejárás. Jelen pillanatban, mi-
vel a kivitelezőtől ígéretet kaptak arra, 
hogy az iskola udvarát tanévkezdésig 
felszabadítják, minden tagozat szá-
mára fi zikai jelenléttel kezdődik az ok-
tatás. Erre vonatkozóan a pedagógu-
sokat, osztályfőnököket hivatalosan 
értesítették – tette hozzá Gábos Anna.

Kudelász Nóbel

Jelenléti oktatással kezdenek

Zajlik az építkezés, de ez nem 
akadálya a hagyományos 
rendszerű tanévkezdésnek
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B A R A B Á S  O R S O L Y A

A háromnapos Örmény Művészeti 
Fesztiválon ezúttal igyekeznek 

még nagyobb hangsúlyt fektetni a 
lakosság bevonására és a gyerme-
kekre – ismertette Kulcsár László, 
a Gyergyói Örmény Katolikus Egye-
sület elnöke. A háromnapos rendez-
vény hivatalos megnyitója pénte-
ken 17 órától lesz, ezt követően egy 
kiállítást is megnyitnak az Örmény 
Közösségi Házban, illetve az erdélyi 
örmény kántorkönyvekről és a peré-
nyi báró Lukács család történetéről is 
lesz előadás, majd a napot a Gyergyói 
örmények című könyv bemutatójával 
zárják. A programsorozat igazán szí-
nes kínálata szombaton lesz, amikor 

megnyitják az örmény bazársort, 
ahol különböző örmény termékeket 
lehet majd vásárolni, lesz gyerekfog-
lalkozás, bemutatják, hogyan készül 
a dalauzi, a hurut, az ángádzsá-
burtészta. Hét különböző település 
főztjének köszönhetően meg lehet 
kóstolni a hurutos leveseket is. Lesz 
gyerek-táncbemutató, gitár- és zon-
goraest is.

Miért volt előnyös a 
kapcsolatfelvétel?

Konferenciát is rendeznek, amely 
szombaton 10.30-kor kezdődik, és 
zoomos kapcsolatnak köszönhető-
en lesznek láthatók és hallhatók az 
örményországi előadók. „Harminc 
éve van Románia és Örményország 
között diplomáciai kapcsolat, és ez 

jó lehetőség arra, hogy egy összeg-
zés történjen arról, miért volt ez elő-
nyös a két ország számára. Mindkét 
országból lesznek előadók, akik az 
értékeket és a lehetőségeket is be-
mutatják” – hangsúlyozta Barti Ti-
hamér, Hargita Megye Tanácsá-
nak alelnöke, aki nemcsak 
előadóként vesz részt a kon-
ferencián, hanem annak 
szervezésében is részt vál-
lalt. A konferenciának két 
része lesz, délelőtt a gazda-
sági, turisztikai kérdések, 
délután pedig a kulturális és tanügyi 
lehetőségek kerülnek terítékre. A XI. 
Örmény Művészeti Fesztivál a vasár-
nap 12 órakor kezdődő ünnepi szent-
misével zárul. Korabeli iratok szerint 
az örmények 1688-ban telepedtek le 
Gyergyószentmiklóson.

Készülnek az Örmény Művészeti Fesztiválra
• Már tizenegyedik alkalommal szervezik meg az Örmény Művészeti Fesztivált 
Gyergyószentmiklóson. A háromnapos rendezvénysorozat keretében kiállításokat 
nyitnak meg, lesz könyvbemutató, előadások, vásár, gyermekfoglalkozás, ünne-
pi szentmise, örmény finomságok elkészítését lehet megtanulni, sőt ezúttal egy 
konferenciát is rendeznek.

• A diákoknak a 2021–2022-es tanévben is jogukban áll élni az online oktatás 
lehetőségével, amennyiben egészségi problémákkal küzdenek, vagy a velük egy 
háztartásban élő családtag küzd valamilyen betegséggel. A Hivatalos Közlönyben 
megjelent rendeletben közzétették az egészségügyi okok listáját, amelyek alapján 
kérni lehet az online tanrendet. 




