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Többen kezdenek személyesen
Maros és Kovászna megyében is nőtt a 60 százalékos átoltottságot elérő tanintézetek száma

H AJ N A L C S I L L A

A z oktatási minisztérium 
közzétette az ország isko-
láinak és óvodáinak teljes 

listáját az alkalmazottak oltási ará-
nyával együtt, amely azt jelzi, hogy 
a héten, november 15–19. között 
melyik iskola vagy óvoda kezdhet 
személyes jelenléttel, és melyik 
online tanrendben. Mint kiderült, 
több mint 12 800 intézmény szemé-
lyesen kezdhet, mert hatvan száza-
lék fölötti a beoltottsági arány, és 
közel 5000 tanintézetben még min-
dig nem oltott az alkalmazottaknak 
több mint 60 százaléka, ők online 
tanulnak ezen a héten is. 

Múlt héten 30, most 82 

Kovászna megyében 81 tanügyi köz-
pont van, ebből 15-nek volt hatvan 
százaléknál nagyobb beoltottsága az 
elmúlt héten, ezekben személyesen 
kezdődhetett meg a tanítás. Ezen 
a héten más a számítás módszere, 
de jelentős a változás a megyében – 
közölte Kiss Imre, Kovászna megye 
főtanfelügyelője. „A minisztérium 
ezen a héten azt mondta, hogy ha a 
pénzügyi központ szintjén kijön a 
hatvan százalék, akkor lehet így to-
vábbszámolni ezen a héten is, de ha 
így nem jön ki a küszöbérték, akkor 
ezt lehet bontani alárendelt egysé-

gekre, és ha valahol megvan a hat-
van százalék, ott kezdhetnek. Most 
tehát van, ahol a központot vették 
fi gyelembe, van, ahol az alegysége-
ket” – magyarázta a főtanfelügyelő. 
Múlt héten a személyes tanrendben 
kezdett 15 oktatási egység mintegy 
30 intézményt jelentett, ehhez képest 
most 82 intézmény van, ahol szemé-
lyes jelenléttel kezdődik az oktatás, 
ezek között vannak központok és 

alárendelt egységek is a 309 taninté-
zetből. „Ez a százalék nem a megye 
átoltottságát jelenti, hanem intézmé-
nyi szinten az átoltottsági arányt, de 
sok helyen ismétlődnek a személyek, 
azaz van, aki több helyre is beso-
rolódik. Ha egy takarítónő három 
tanegységbe jár be takarítani, akkor 
ő mindhárom intézménynél beleszá-
mít a statisztikába, ha oltott, akkor 
oda, ha nem, akkor az oltatlanok tá-

borát erősíti” – világított rá a statisz-
tikai adatok hátterére Kiss Imre.

Van, ahol nem változott
az arány

Maros megyében az 599 tanintézet 
közül csupán 57-ben kezdődik meg 
online tanrendben a hét, a többiben 
személyesen kezdhetnek a gyerekek 
– derül ki a tanfelügyelőség által 
közzétett adatokból. Az 57 tanintézet 
közül kettő marosvásárhelyi – a FEG 
Posztlíceum, ahol 57,14 százalékos 
az átoltottság és a Med Farm Spe-
ranța Egészségügyi Posztlíceum, itt 
43,75 százalékos az átoltottság, akár-
csak az elmúlt héten. A többi iskola, 
óvoda, ahol hatvan százalék alatti 

az alkalmazottak beoltottsága, vidé-
ken vagy kisvárosokban van. Ilyen 
például a nyárádszeredai Bocskai 
István Elméleti Líceum, ahol 54,76 
százalékos volt az átoltottság az el-
múlt héten, ez az arány most sem 
változott, pedig három személy ol-
tásán múlt volna a hatvanszázalé-
kos küszöb átlépése. A szintén nyá-
rádszeredai Deák Farkas Általános 
Iskolában 43,9 százalékos volt az 
elmúlt héten az átoltottság, erre a 
hétre azonban már 55,38 százalékos-
ra nőtt ez az arány, azonban ez még 
mindig nem elég ahhoz, hogy sze-
mélyesen kezdhessék meg a 
hetet az általános iskolában. 
A Maros Megyei Tanfelügye-
lőség múlt heti összesítése 
alapján a szovátai Domokos 
Kázmér Iskolaközpontban a 
személyzet 34,53 százaléka 
volt beoltva, erre a hétre már 
44,29 százalékuk vállalta az 
oltást. Olyan tanintézetek is 
vannak továbbá, ahol még 
egy alkalmazott sem kérte 
a koronavírus elleni védőol-
tást, igaz, ezeken a helyeken csak 
két-három alkalmazott van. A szin-
tén szovátai kettes számú óvodának 
két alkalmazottja van, egyikük sem 
oltatta be magát, a hadrévi óvoda 
alkalmazottai közül sem kérték még 
az oltást, akárcsak a demeterfalvi 
vagy a mikházi általános iskolák-
ban, ahol a három-három alkalma-
zott közül egyik sem élt még az oltás 
lehetőségével – derül ki a tanfel-
ügyelőség adataiból.

Van, ahol a központot vették figyelembe, van, ahol 

az alegységeket, de mindenképpen több helyen 

kezdődött el a személyes jelenléttel zajló tanítás
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Z OLTÁ N I L DI KÓ

A koronavírus-járvány nem csak 
a hagyományos iskolákban 

határozza meg a mindennapokat, 
ugyanúgy kihat a speciális neve-
lési igényű gyerekek oktatására is. 
Gherman Cristina, a Kozmutza Flóra 
Hallássérültek Speciális Iskolájának 
gyógypedagógusa szerint nem voltak 
felkészülve erre az infrastruktúra te-
rén, bizonyos tanácsadási mechaniz-
musaik nem voltak bejáratva egyes 
családokkal. Tavaly március közepén 

mindenkit haza kellett küldeni: kü-
lön szervezést igényelt, hogy minden 
gyermekért eljöjjenek a hozzátarto-
zók. Emellett a mindennapi kommu-
nikációban is nehézséget okozott, 
hogy egyes családoknál telefonjel sem 
volt. Egyébként 2020-ig a világ legfej-
lettebb részein sem létezett 100 száza-
lékos online gyógypedagógia.  „Nem 
voltunk elmaradottabbak, mint 
mások. Mi a nagyon sok szempont-
ból kiszolgáltatott és veszélyeztetett 
gyermekeknek ajánlunk alternatívát, 
próbáljuk egyengetni a jövőjüket, és 
ahogyan ezek a gyerekek tanulnak, 
fejlődnek, mindaz soha nem volt egy 

virtuális világba »szublimálva«” – is-
mertette a gyógypedagógus.

Életszerűtlen online oktatás

Hangsúlyozta, hogy az online okta-
tás teljesen szembemegy mindazzal, 
ahogy a speciális nevelési igényű 
gyerekek fejlődnek, tanulnak, meg-
tapasztalják a világot.  A Kozmutza 
Flóra Hallássérültek Speciális Isko-
lája mindenki rendelkezésére álló 
módszerek alapján próbálta kihozni 
a maximumot, hogy biztosítani tud-
ja diákjai továbbtanulását. Bizonyos 
oktatási szoft vereket  vezettek be, és 
különböző pályázatokra jelentkeztek, 
hogy eszközöket adjanak a gyerekek 
kezébe. „Rengeteget gondolkodtunk 
azon, hogy milyen fejlesztő jellegű 
mindennapi tevékenységeket tudunk 
felajánlani olyan foglalkoztatottja-
inknak, akiknek nem az akadémiai 
tanulás fogja előmozdítani a fejlődé-
sét. Egy autizmussal élő 4–5 évesnek 

nem segítség, hogy ül egy képernyő 
előtt, mert továbbra sem fog tudni 
kezet mosni egyedül” – érzékeltette a 
helyzetet Gherman Cristina. Azt is el-
mondta, hogy az egészségesen fejlődő 
gyerekekkel ellentétben a speciális 
nevelési igényű gyerekek esetében 
az életre nevelődés, az önállóságban 
fejlődés is a tanulás folyamatait jelen-
ti, amit az iskola kismillió eszközével 
próbálnak élvezhetően, kihívásokkal, 
megerősítéssel fejleszteni. Ám ezek 
a gyerekek hazakerültek egy olyan 
környezetbe, ahol nincsenek meg az 
eszközök, sem a  gyógypedagógusok.

Eltérő tapasztalatok

Annak köszönhetően, hogy a leg-
több szülő Facebook-használó vagy 
jelen van valamilyen közösségi olda-
lon, a kisgyerekek esetében sikerült 
megszervezni a közvetett oktatást, a 
tanácsadásszerű, szülő által kísért 
fejlesztő foglalkozásokat. A nagyobb 

gyerekeknek pedig „hazaküldték” a 
házi feladatot. Olyan esetekben, ahol 
a szülők nem tudnak írni-olvasni, be 
kellett vonni a szomszédokat is. „Az 
egyik gyermekünk szomszédja helyi 
tanácsos. Felhívott és megkérdezte, 
hogy ő segíthet-e a mellette lakó kisfi -
únak. Ez a nő márciustól júniusig – a 
munkaprogramja után – más-
fél órát tanult a diákommal. 
Megértette, hogy ilyen kör-
nyezetben ez a kisfi ú nem 
rúg labdába, és az idő úgy 
fog eltelni fölötte, hogy nem 
lesz belőle semmi haszon” – 
idézte fel Gherman Cristina. 
Hozzátette: volt nagyon váratlan ol-
dalról érkező segítség, olyan „erőfor-
rásoktól”, amelyeknek még a létezé-
séről sem tudtak. Ugyanakkor voltak 
olyan gyerekek is, akiket érdemben 
nem tudtak elérni, mert a család nem 
reagált a hívásokra. Mindent össze-
vetve azonban a csoportok zöménél 
működött a távoktatás. 

Kiszolgáltatott helyzetben a speciális igényű gyerekek
• A járványhelyzet nem csak a többségi iskolákban 
határozza meg a mindennapokat, a korlátozások ugyan-
úgy vonatkoznak a speciális nevelési igényű gyerekek 
oktatására is. A legnagyobb kihívásokról Gherman 
Cristina, a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Isko-
lájának gyógypedagógusa beszélt lapcsaládunknak.

• Maros megye tanintézeteinek kilencven százalékában személyes jelenléttel 
kezdődött meg a tanítás hétfőn, az 599 egység közül mindössze 57-ben nincs meg 
a hatvanszázalékos átoltottság a tanügyi alkalmazottak körében. Kovászna megyé-
ben jóval nagyobb a hatvanszázalékos beoltottsági küszöb alatti tanegységek ará-
nya, de ott is kedvezően változott az arány: ezen a héten több mint duplájára nőtt a 
személyes jelenléttel kezdő iskolák, óvodák száma.




