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A PEDAGÓGUSOK ÉS A DIÁKOK EGYARÁNT REMÉLIK, KITART A JELENLÉTI OKTATÁS, ÉS NEM KÉNYSZERÜLNEK A KÉPERNYŐK MÖGÉ

Bizakodva kezdik a tanévet az erdélyi iskolákban
Bizakodóak az erdélyi tanintézetek 
vezetői a 2021–2022-es tanév kap-
csán: a jó hangulatú tanévnyitók, 
a sok vidám gyerek láttán remény-
kednek, hogy nem kényszerülnek 
ismét az online térbe, hanem marad 
a jelenléti oktatás.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

T egnap ismét olyan tanév kezdődött 
el Romániában, amelyet beárnyékol 
a koronavírus-világjárvány; meg-

volt a második olyan tanévnyitó, melyet 
a járványügyi előírások határoztak meg. 
Tímár Ágnes, a kolozsvári Báthory Ist-
ván Gimnázium igazgatónője a Krónikát 
arról tájékoztatta, hogy a tanévnyitó me-
netét a Kolozs megyei tanfelügyelőséggel 
egyeztetve tervezték meg: az ünnepélyes 
esemény szabadtéren, az intézmény udva-
rán zajlott, ahol minden jelenlévő masz-
kot viselt. Az igazgatónő szerint az évnyitó 
nagyon jó hangulatban zajlott, a diákok 
örültek, hogy ott lehetnek, a maszkok 
mögött is látszottak a mosolygós arcok. A 
ceremóniát igehirdetés előzte meg, egy li-
turgikus szertartás a legkisebbek, azaz az 
előkészítő osztályosok, illetve a kilencedik 
osztályosok részvételével.

Tímár Ágnes szerint mind a diákok, 
mind a tanárok és a szülők nagyon biza-
kodók: mindenki reméli, hogy nem kell át-
térniük az online oktatásra, illetve annak 
„semelyik forgatókönyvére”. Az igazgató-
nő szerint nagyon rossz lenne, ha ismét 
online oktatásra kényszerülnének, hiszen 
az nem segíti a gyerekek személyiségfejlő-
dését, illetve – főleg az elemisták, illetve 
az 5–8. osztályosok esetében – a készség-
fejlesztést sem lehet online megvalósíta-
ni. „Én nagyon bizakodom, hogy nem fog 

nőni a fertőzöttségi arány, és visszatérhet 
a rendes mederbe az iskolai oktatás” – kö-
zölte az intézményvezető. Az igazgatónő 
szerint a szülők is bizakodóak, nem félnek 
a vírustól, hiszen a jelenlegi járványügyi 
mutatók nem adnak rá okot. Szerinte tan-
év elején optimistának és pozitívnak kell 
lenni, és ez most is, illetve a járványhely-
zet tekintetében is érvényes. Szerinte a sok 
bezártság után inkább reménykedve előre 
kell tekinteni.

A tavaly már „jól bejáratták” 
a rendszert Szatmáron
Pataki Enikő, a szatmárnémeti Kölcsey 
Ferenc Főgimnázium igazgatónője la-

punknak elmondta, hogy intézményük 
esetében is kültéren, az udvaron zajlott 
az évnyitó, ahol csak az előkészítő osztá-
lyos, valamint az ötödik osztályos gyere-
kek szülei lehettek jelen – gyerekenként 
egy szülő –, természetesen a hatályban 
lévő szabályokat betartva, maszkot vi-
selve, távolságot tartva. Az igazgatónő 
szerint ez az egész megyében érvényes 
protokoll, melyet mindenki elfogadott, 
megértett; elmondása szerint a szülők 
sem elégedetlenkedtek, megértették, 
hogy mindez a gyerekek érdekében tör-
ténik így. Pataki Enikő elmondása szerint 
nem tudják megjósolni, hogy meddig 
lesz „offl  ine oktatás”, de remélik, hogy 
minél tovább. Az iskolában a tavaly már 
jól „bejáratott” rendszer működik, csúsz-
tatott szünetekkel zajlik az oktatás, ha 
pedig a gyerekek esetleg otthon felejtik 
a maszkot, akkor a szolgálatos tanártól 
kérhetnek; a gyerekek tudják, hogy me-
lyik ki- és bejáratot kell használniuk.

Szilágysomlyó: optimizmus 
a kiszámíthatatlanságban
A szilágysomlyói Báthory István Általá-
nos Iskola igazgatónője, Vida Ana Mar-
gareta szintén arról számolt be a Króni-
kának, hogy iskolájuk évnyitója kültéren 
zajlott, illetve esetükben létszámkorlá-
tozás sem volt, valamennyi szülő részt 
vehetett az eseményen. Elmondása sze-
rint a szülők és a pedagógusok egyaránt 
bizonytalanok: a szülők hiába kérdezik, 
hogy mi lesz, vajon meddig lesz jelenlé-
ti oktatás, hiszen a válasz kiszámítha-
tatlan. Az igazgatónő azt is hozzátette, 
hogy bár gyakorlatuk már van az online 
oktatásban, fel vannak készülve rá, de 
egyáltalán „nem kívánják”. „Optimisták 
vagyunk, bízunk benne, hogy nem zá-
ródik be hamar a fi zikai jelenléti iskola” 
– mondta a szilágysomlyói tanintézet 
igazgatónője. Egyébként az iskolában 
idén 17 magyar első osztályos kezdte az 
iskolát.

Nem sírják vissza 
az online oktatást Nagyváradon
A nagyváradi Ady Endre Gimnázium 
igazgatóhelyettese, Ciubotariu Éva Ilo-
na arról számolt be, hogy iskolájukban a 

kezdő osztályok kültéren, az intézmény 
sportpályáján tarthatták az évnyitót, a 
többi osztály pedig szűkebb körben, a 
saját tantermében. A kezdő osztályok 
esetében egy-egy szülő is részt vehetett 
az eseményen, illetve a hatodikosok 
szülei is jelen lehettek, hiszen nekik 
tavaly elmaradt az évnyitójuk ilyen for-
mában. Ciubotariu Éva Ilona szerint „a 
társaság zöme” nagyon nagy kedvvel, 
jó hangulatban érkezett az iskolába, 
„senki nem sírja vissza” az online ok-
tatást. Az intézmény természetesen fel 
van készülve az online, illetve a hibrid 
oktatásra is, de remélik, hogy erre nem 
lesz szükség. Azt is megtudtuk, hogy 
vannak olyan osztályok, ahol már hibrid 
módon kezdődik az oktatás, mivel van-
nak olyan gyerekek, akik nemrég tértek 
haza külföldről, és amíg nincsenek meg 
a negatív teszteredményeik, addig nem 
mennek iskolába. Erről a szülők és az 
osztályfőnökök előzetesen egyeztettek, 
a helyzet csak két-három osztályt érint.

Online kellett kezdenie 
az igazgatónőnek Szentgyörgyön
Sztakics Éva, a sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Mikó Kollégium igazgatónője nem 
szokványosan „nyitotta” az évet, hi-
szen bár be van oltva, elkapta a korona-
vírust, így csak online tudott részt ven-
ni az ünnepélyes évnyitón. Elmondta, 
nagyon hiányzott neki, hogy ott legyen, 
részt vegyen az eseményen. „Hiányzott, 
hogy lássam az előkészítősök boldog 
arcát, ahogy belépnek az iskolába, 
hogy lássam az örömteli várakozást. 
Szerettem volna látni a kórust, hallani, 
hogy újra énekelhetnek, miként ének-
lik az iskola himnuszát” – jelentette ki 
lapunknak. Meglátása szerint minden 
évkezdés bizakodást jelent, de tény, 
hogy azért neki és kollégáinak kicsit 

összeszorul a szíve, a gyomra, hiszen 
nem lehet tudni, hogy mit hoz ez a tan-
év. Reménykednek, hogy az emberek 
bölcsek és elővigyázatosak lesznek, 
oltakoznak, figyelnek a tünetekre, ha 
kell, otthon maradnak.

Azt is megtudtuk, hogy bár hivatalos 
korlátozás nem volt a megyében, az igaz-
gatónő felhívást intézett a szülőkhöz, 
hogy lehetőleg csak a kezdő osztályos 
gyerekek szülei vegyenek részt az év-
nyitón, hiszen egy 1200 tanulós taninté-
zetben valamennyi szülő jelenléte nagy 
tömeget jelentene. Az évnyitót online is 
lehetett követni, sokan éltek is a lehető-
séggel. Sztakics Éva bízik benne, hogy 
nem kell online oktatásra áttérniük a 
későbbiekben sem, bízik benne, hogy a 
hat ezreléket „nem olyan könnyű elérni”. 
Szerinte biztos, lesznek majd osztályok, 
ahol lesz egy-két eset, így azok, akik nin-
csenek beoltva, vagy nem az elmúlt fél 
évben estek át a betegségen, egy időre ki-
maradnak, online oktatásra kényszerül-
nek, de nagyon reméli, hogy alapvetően 
marad a jelenléti oktatás.

 » Az igazgatónő szerint na-
gyon rossz lenne, ha ismét on-
line oktatásra kényszerülnének, 
hiszen az nem segíti a gyerekek 
személyiségfejlődését, illetve 
– főleg az elemisták, illetve az 
5–8. osztályosok esetében – a 
készségfejlesztést sem lehet 
online megvalósítani.

Iohannis: rajtunk múlik, meddig maradnak nyitva a tanintézetek

Második alkalommal kezdődött el tegnap tanév a koronavírus-járvány kitörése óta 
Romániában. Az ország legtöbb oktatási intézményében jelenléti oktatással, de a 
fertőzések napi esetszámának növekedése miatt egészségvédelmi szabályok mellett 
térhettek vissza a diákok az iskolapadokba. A járványhelyzet miatt az egészségügyi 
és az oktatási minisztérium közös rendelete szerint továbbra is kötelező a távol-
ságtartás, a maszkviselés és a kézfertőtlenítés az iskolákban. A jogszabály előírja 
fertőtlenítőszer elhelyezését valamennyi tanterem bejáratánál. Ha lehetséges, a tan-
termek ajtaját nyitva kell hagyni, a kilinccsel való érintkezés elkerülése érdekében. A 
padokat az osztálytermekben úgy kell elhelyezni, hogy legalább egy méter távolság 
legyen a diákok között. Ha ez nem lehetséges, akkor a lehető legtávolabb kell ültetni 
egymástól a tanulókat. A diákok továbbra sem adhatnak át egymásnak személyes 
tárgyakat. Ugyanakkor ha egy településen meghaladja a 6 ezreléket a koronavírussal 
fertőzöttek száma, úgy az oktatás áttevődik az online térbe.
„A közel hárommillió óvodás és iskolás 99,7 százaléka számára jelenléti oktatással 
kezdődik a tanév” – jelentette ki tegnap Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter, aki Klaus 
Iohannis államfővel egyetemben a Valea Doftanei község műszaki szakközépiskolá-
jának tanévnyitó ünnepségén vett részt. Beszédében felelősségteljes magatartásra 
szólította fel a szülőket és tanárokat egyaránt annak érdekében, hogy az iskolák 
minél hosszabb idei maradhassanak nyitva.  Sorin Cîmpeanu elmondta, hogy eddig a 
tanszemélyzet 61 százaléka és a diákok több mint 15 százaléka kapta meg az oltást. 
Fontosnak nevezte az oltáskampány folytatását, és meggyőződését fejezte ki, hogy a 
kampány felgyorsulhat a tanévkezdés után. „A vakcina az egyetlen eszköze az egész-
ségügyi válság megszüntetésének. Az összes többi védekezési intézkedés, beleértve 
a tesztelést, segít ellenőrzés alatt tartani a járványt” – nyilatkozta a miniszter. „Mind-
annyiunk személyes felelősségén múlik, hogy a koronavírus-járvány körülményei 
között meddig maradhatnak nyitva az iskolák” – hangsúlyozta Iohannis is.
A legfrissebb statisztikák szerint amúgy mostanáig 177 801 romániai diák kapta meg 
a koronavírus elleni oltást, 147 340-en már a második vakcinát is felvették. A legtöbb 
tanulót (26 168) Bukarestben oltották be, a második Kolozs 11 121-gyel, a harmadik 
pedig Iași megye 8730 oltottal. A top 5-be még Konstanca megye (7495) és Temes 
megye (7241) fért bele. Mint ismeretes, a csütörtök este közölt hivatalos összesítés 
szerint a 317 531 tanügyi alkalmazott közül 193 430-an vették fel a vakcinát, ami 61 
százalékos átoltottságot jelent.

Új kezdet. Remélhetőleg Erdély-szerte sokáig nyitva tarthatják kapuikat az iskolák
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