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Az online oktatás lehetőségei
A tanintézetek kérhetik az online tanrendre való áttérést, de nem ők döntenek róla
• Jelenleg Maros 
megyében közel 250 
osztály vagy óvodai 
csoport tanul online 
tanrendben 82 tan-
intézetből, Hargita me-
gyében pedig mintegy 
hatvan osztály vagy 
csoport tért át online 
oktatásra. A jelenleg 
hatályban lévő jog-
szabály szerint három 
esetben kérheti egy ta-
nintézet az iskolaszin-
tű online tanrendre 
való áttérést. 

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

A szeptember elején megje-
lent közös rendeletben az 
állt, hogy a tanintézetek 

kérhetik az online tanrendre való 
iskolaszintű átállást, amennyiben 
a településen meghaladja a 6 ezre-
léket a fertőzöttségi mutató, függet-
lenül attól, hogy az adott taninté-
zetben hány osztály került át előtte 
online oktatásra. De október 1-jén 
megváltoztatták ezt a törvényt, az 
ezt felülíró jogszabályban törölték a 
6 ezrelékes küszöböt.

Az új módszertanról

Az új rendelkezés első lépésben 
az iskolák hatáskörébe helyezi az 
online tanrendbe való átkerülés 

lehetőségét – magyarázta Demeter 
Levente, Hargita megye főtanfe-
lügyelője. Az első esetben az is-
kolaszintű online tanrendre való 
áttérésnek az a feltétele, hogy az 
osztályoknak legalább ötven száza-
léka már online oktatásban vegyen 
részt koronavírus-fertőzés miatt. 
Nyilván itt kell a közegészségügyi 
igazgatóságnak és a tanfelügye-
lőségnek a láttamozása, és ebben 
az esetben jóvá kell hagynia ezt a 
megyei sürgősségi bizottságnak 
is. A második eset az, amikor egy 
iskolában a pedagógusok, diákok, 
személyzet nagyobb számú megbe-

tegedése miatt a közegészségügyi 
igazgatóság azt javasolja, hogy tér-
jenek át online oktatásra, mert az 
biztonságosabb. Ebben az esetben 
is kell a közegészségügyi igazgató-
ságnak és a tanfelügyelőségnek a 
láttamozása, és jóvá kell hagynia 
ezt a megyei sürgősségi bizottság-
nak. A harmadik eset az, amikor 
teljesen iskolai hatáskörbe helyezi 
a kezdeményezést, amely szerint 
bármely, járvánnyal összefüggő ok-
ból kifolyólag – például nem tudja 
biztosítani az egészségügyi bizton-
ságot vagy a szülők nyomására – az 
iskola vezetőtanácsa kérheti a tan-

felügyelőségtől, hogy a tanintézet 
meghatározott időre áttérhessen 
online tanrendre. Ebben az esetben 
csak a tanfelügyelőség beleegyezé-
se szükséges – magyarázta a ren-
delet értelmezését Hargita megye 
főtanfelügyelője.

Nyolc osztályban 
zajlik hibrid oktatás

Erdély legnépesebb magyar isko-
lájában, a marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas Gimnáziumban jelenleg 

nyolc osztály tanul online, azaz hib-
rid oktatásban, de a tanintézetben 
már olyan is volt az elmúlt pár hét-
ben, hogy egyszerre 13 osztály volt 
online – részletezte Mátéfi  István, 
a gimnázium igazgatója. Összesen 
38 osztálya van az intézménynek, 
tehát a hatályos jogszabálynak 
megfelelően 19 osztálynak kell on-
line tanrendbe kerülnie ahhoz, 
hogy a vezetőtanács kérhesse az 
iskolaszintű online oktatást, amely 
két hétig lenne érvényes. Jelenleg 
a koronavírusos fertőzést igazolt 
osztályokban hibrid oktatás zajlik, 
hiszen személyes tanrendben ma-
radnak az osztályban azok, akik be 
vannak oltva, a többiek otthonról 
követik az órákat. „Mi ta-
nintézményként kötelesek 
vagyunk biztosítani a hib-
rid oktatást. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy általában egy 
osztályban 5–10 diák be van 
oltva, ők jönnek személye-
sen, a többiek online követik 
az órát” – részletezte Mátéfi  
István a hetedik osztálytól felfe-
lé érvényes szabályt. Ha a gyerekek 
és szüleik igénylik, akkor a nyolca-
dik napon visszatérhetnek az iskolá-
ba, azzal a feltétellel, hogy tesztelik 
őket. Ezt az asszisztensnő megoldja 
az iskola orvosi rendelőjében, és 
ha negatív a teszteredménye, visz-
szamehet. A tapasztalat viszont azt 
mutatja, hogy a diákok többsége 
nem igényli a nyolcadik napon va-
ló tesztelést, kivárják a két hetet – 
fejtette ki az igazgató. Hozzátette, 
sok intézményvezető kifogásolta 
azt, hogy bár decentralizált intéz-
ményeknek számítanak az iskolák, 
amikor meghoznak egy döntést is-
kolaszinten, több más hatóságnak is 
láttamoznia kell azt, és várni kell a 
végső döntésre ahelyett, hogy helyi 
szinten oldanák meg.

Kérhetik a tanintézetek 
az iskolaszintű online tanrendre 
való áttérést, de láttamozásra 
és jóváhagyásra van szükség 
a hatóságok részéről
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M aros megyében jelenleg 55 
intenzív terápiás ágy van, 

amelyekben koronavírussal fertő-
zött személyeket látnak el. Ebből 25 
van az orvosi egyetem udvarán lévő 
sportcsarnokban kialakított intenzív 
terápiás egységben. Itt a napokban 
újabb 5 ággyal szeretnék növelni a 
kapacitást – jelezte Maros megye 
prefektusa, Mara Togănel. Az ideig-
lenes egységbe elsősorban más me-
gyéből hoznak betegeket, de a Ma-

ros megyeieket is ellátják, ha a többi 
kórházban nincs már szabad hely az 
intenzív terápián. 

Újabb ágyakra is szükség lehet

A Maros Megyei Klinikai Kórház 
igazgatója, Ovidiu Gîrbovan ked-
den azt nyilatkozta, hogy a koro-
navírus-fertőzöttek ellátásával fog-
lalkozó egészségügyi intézmények 
vezetői a napokban arról egyeztet-
tek, hogy szükség lenne egy mobil 
intenzív terápiás egységre is. Az 
ilyen egységekben, amelyeket te-
herszállító autókban alakítanak 

ki, általában 6–8–10 ágy fér el. Az 
igazgató szerint ezt az egységet 
szükség esetén el lehetne helyezni 
bármelyik koronavírusos betegeket 
kezelő kórház udvarára, ahol van 
megfelelő közművesítés és biztosí-
tani tudják az oxigénellátást. Nagy 
kérdés azonban, hogy az intenzív 
terápiás orvosok, asszisztensek 
képesek-e ellátni még egy ilyen 
egységet is, hiszen megyeszerte 
nagyon zsúfoltak a fertőző betege-
ket kezelő kórházak és az intenzív  
terápiák is.

Szerdán délután a megyei kórház 
sajtóosztálya már arról számolt be, 
hogy a mobil intenzív egység meg-
érkezett, 12 férőhelyes, és az elkö-
vetkező napokban lesz működőké-
pes. Hangsúlyozzák: a mobil egység 
tartalékmegoldás arra az esetre, ha 
a megyei kórháznál lévő intenzív te-
rápiás ágyak mind betelnek.

Leszállították a mobil intenzív egységet
• Bár Maros megyében van egy ideiglenes intenzív 
terápiás kórház, ahova többnyire más megyékből hoz-
nak súlyos betegeket, szerdán egy mobil ATI-egységet 
is leszállítottak a megyeszékhelyre. A Maros Megyei 
Kórházhoz került, és ott fogják beüzemelni.

Begurult Marosvásárhelyre az életmentő egység
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