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Hatalmas hátránnyal 

indul az a gyermek, 

aki nem rendelkezik 

az óvodai szocializá-

cióval, s az RMDSZ 

programjában többek 

között az is szerepel, 

hogy váljék kötelezővé 

az óvodai oktatás Ro-

mániában – nyilatkoz-

ta Novák Csaba Zoltán, 

az RMDSZ oktatás-

ügyekért felelős Maros 

megyei szenátora. A 

jelenlegi törvények 

szerint a szülő csak az 

előkészítő osztálytól 

köteles gyerekét az 

oktatási rendszerbe 

íratni.

Az óvónők képviselői a me-
gye valamennyi térségé-
ben azt szeretnék elérni, 

hogy legyen kötelező az óvo-
da Romániában, ezt korábban 
lapunknak is kifejtette Haller 
Katalin, a megye magyar óvo-
dai csoportjaiért felelős szak-
tanfelügyelője. Úgy véli, így 
több családot lehetne ráven-
ni arra, hogy gyerekét óvodá-
ba küldje, és ne csak beírassa 
év elején, hogy megkaphassa 
a támogatásokat. „Az óvónők 
hiába mondják sok szülőnek, 
hogy nem érdemes kihagyni az 
óvodát a gyermek fejlődési-ne-
velési folyamatából, és milyen 
fontos a kicsi szocializációja 
szempontjából, mivel az óvoda 

az iskola előszobájának tekint-
hető. Sok – főként szerényebb 
körülmények között élő – csa-
ládban nem tekintik fontosnak 
ezt – fogalmazott korábban 
Haller Katalin.

Hátránnyal kezdenek

Novák Csaba Zoltán RMDSZ-
es szenátor Maros megyei 
körútján, amelynek során fel-
térképezik a megye oktatási 
helyzetét, mindenhol találko-
zott az óvónők képviselőinek 
kérésével, miszerint egyre fon-
tosabb lenne kötelezővé tenni 
az óvodai oktatást – fogalma-
zott lapunknak a szenátor, aki 
maga is úgy gondolja, hogy ha 

egy társadalom szocializálja 
a gyerekeket, azaz egy rend-
szerben képezi őket, akkor ezt 
már óvodás kortól meg kell ten-
ni. „Az RMDSZ programjában 
szerepel, hogy váljék kötelező-
vé az óvodai oktatás. Pedagógiai 
szempontból is úgy egészsé-
ges, ha egy rendszer részét ké-
pezi ez a szint is, már óvodás 
kortól a rendszer részei a gye-
rekek. Vidéken, de nem csak, 
hatalmas társadalmi különb-
ségek vannak családok és csa-
ládok, illetve közösségek és 
közösségek között. Az a gyerek, 
aki nem rendelkezik az óvo-
dai szocializációva, hátránnyal 
kezdi a nulladikot, kevesebb 
helyzetfelismeréssel, tudással 

rendelkezik, s ha még családi-
lag is hátrányos helyzetből in-
dul, akkor nagyon nehéz, vagy 
külön munkával lehet csak ezt 
a szakadékot áthidalni” – fejtet-
te ki a politikus.

Ehhez még az is hozzátar-
tozik, hogy az óvoda kötele-
zővé tételével, azaz ha ettől 
függnének a társadalmi jut-
tatások, támogatások, csök-
kenteni lehetne az óvodai 
csoportok drasztikus megszű-
nését. A társadalmi mutatók 
szerint ugyanis az elmúlt hat 
évben Maros megyében ezer-
hétszáz óvodáskorú magyar 
gyerekkel van kevesebb, így 
értelemszerűen számos vidéki 
óvodás csoport felszámolódott.

Változtatásra váró bölcsődék 

A szenátor szerint nem elég 
az, hogy az előkészítő osztály 
kötelező, a gyerekek szocia-
lizációja a bölcsődétől kezdő-
dik. Ott is kellene módosítani, 
hiszen sok szülő dilemmája, 
hogy a 2-3 éves gyerekével mit 
tegyen. Jelenleg Romániában 
alapítványokon keresztül lehet-
séges esetleg tipegő csoportokat 
indítani, de külön kell ezeket 
szabályozni. Az óvodába csak 
a hároméves gyerekek közé el-
vegyülve lehet felvenni az ennél 
kisebbeket, nem lehet hivatalo-
san külön csoportjuk – magya-
rázta Novák Csaba Zoltán.
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Nem érdemes kihagyni a korai szocializációt a gyermek fejlődési-nevelési folyamatából

Kötelezővé tennék az óvodát

Több tudással és helyzetfelismeréssel rendelkezik az előkészítő osztályban az a gyerek, akit óvodába iratnak szülei

Több magyar osztályra van szükségKoraszülöttek hete
Decemberben kezdődik el 

a beiskolázás módszertaná-
nak alkalmazása, azaz ilyen-
kor derül ki az, hogy a megye 
iskoláinak hány és milyen 
szakirányú osztályokra lesz 
szüksége a következő tanév-
től. Ezek a számok természe-
tesen még nem véglegesek, de 
mindenképpen iránymutatók. 
Novák Csaba Zoltán (képün-
kön) RMDSZ-es szenátor tan-
ügyi konzultációs csoportot 
hozott létre Maros megyében, 
amely az érdek-képviseleti 
szervezetek, a tanfelügyelő-
ség, a pedagógusok, illetve a 
Romániai Magyar Pedagógus 
Szövetség (RMPSZ) közöt-
ti párbeszédet könnyíti meg, 
ugyanis sokszor egymásnak 
ellentétes megoldási javaslatok 
születtek. Ez regionálisan és 
szakmailag is igyekszik lefed-
ni a megyei oktatási rendszert.

A konzultációs csoport ok-
tóberi találkozóján a decem-
berben kezdődő beiskolázás 
módszertanának alkalmazá-
sáról értekeztek. Minden is-
kolának volt egy küldöttje, aki 
elmondta az osztályokkal kap-
csolatos igényeket, a diákok-
hoz pedig az RMPSZ révén 
juttatták el a kérdőíveket az 
iskolaválasztási igényekkel 
kapcsolatosan. A számok alap-
ján minden középiskola közöl-

te, hogy hány magyar osztályt 
szeretne, milyen az arány a 
gimnáziumi és a szakisko-
lás képzések között, milyen 
szakosodásra lenne igény. A 
beérkezett adatok alapján 44 – 
plusz a katolikus iskola három 
osztályával 47 – középisko-
lai elméleti osztályt kértek, és 
12 és fél szakiskolai osztályra 
lenne igény a következő tanév-
től. Jelenleg 41 elméleti és 11 
szakiskolai osztály van a me-
gyében. „Ezek az első igény-
lések, de még le kell ülni, és a 
konkrét számok tükrében meg 
kell megint vizsgálni, hiszen 
köztudott, hogy nyolcadik vé-
gén van lemorzsolódás is. Ké-
sőbb derül ki, hogy milyen 
arányban fogják elhagyni az 
iskolát, mert sajnos ez a való-
ság, főleg vidéken” – fogalma-
zott Novák Csaba Zoltán.

H. CS.

A Pici baba, nagy lépés… cí-
mű fotókiállítással nyílt meg  
tegnap a marosvásárhelyi Deus 
Providebit Ház aulájában, a 
Gyulafehérvári Caritas Korai 
Nevelő- és Fejlesztőközpont 
munkatársai által szervezett 
koraszülöttek hete rendezvény-
sorozat.

Világszerte átlagosan 10 cse-
csemőből egy korábban szüle-
tik, mint kellene, és ilyenkor a 
szülővé válás folyamata is fel-
gyorsul, ami igencsak megter-
helő lehet a család számára. 
Romániában évente 20 ezer ko-
raszülött látja meg a napvilá-
got, ez a szám szinte kétszerese 
a nyugati átlagnak. A szerve-
zők szerint beszélni kell erről 
a problémáról, hiszen a Maros 
Megyei Sürgősségi Kórházban 
évente kétezer gyerek születik, 
ezeknek a 16-18 százaléka idő-
nap előtt.

Marosvásárhelyen egész hé-
ten megtekinthető a tegnap nyílt 
Pici baba, nagy lépés… című fo-
tókiállítás. November 16-án, 
csütörtökön 14 órától kezdődik 
a Mozgásfejlesztési lehetőségek 
a baba mindennapi gondozá-
sa során című foglalkozás Nagy 
Annamária mozgás kom peten-
cia-fejlesztővel, amelyre 0-9 hó-
napos koraszülött babákat és 
szüleiket várják. Pénteken 17 
órától A zene hatása a koraba-
bák és kisgyermekek fejlődésé-
re, közös zenélés kisgyermekek 
és szüleik számára Halmen 
Emese gyógypedagógussal sze-
repel a programban. 

A foglalkozások a Deus 
Providebit Házban zajlanak, és 
mindenikre előzetes bejelent-
kezés szükséges. Érdeklődni 
és jelentkezni a 0736-004 369-
es vagy a 0753-056 928-as tele-
fonszámon lehet.
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