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Tanító  vagy iskola legyen a döntő?
A gyerek személyisége legyen prioritás az iskolaválasztásban

• Már elkezdték meg-
nyitni az iskolakapukat 
azoknak is, akik ősz-
szel mennek előkészítő 
osztályba és szüleikkel 
együtt betekintené-
nek az iskolai életbe, 
megismerkednének a 
tanítókkal. Nem rep-
rezentatív felmérést 
végeztünk marosvá-
sárhelyi édesanyák 
körében arról, hogy ki 
milyen szempontokat 
vesz figyelembe, ami-
kor meg kell hoznia 
a közneveléssel kap-
csolatos döntéseit. Az 
iskolai tanácsadó úgy 
véli, a gyerek személyi-
sége legyen prioritás az 
iskolaválasztásban.

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

S zámos véleményt és sok kriti-
kát olvashatunk a közösségi 
oldalokon és a sajtóban a hazai 

oktatásról, ám a szülőknek hamaro-
san egészen más szinten kell kapcso-
latba kerülniük az iskolával: legféltet-
tebb kincsüket kell egy intézményre, 
főként egy idegenre bízniuk. Maros-
vásárhelyen megkezdődtek az iskolai 

nyílt napok, tegnap a Waldorf-iskola 
fogadta a vendégeket, február 21-én a 
7-es számú általános iskolában nyit-
ják meg a kapukat, a Liviu Rebreanu 
Általános Iskolában február 3–7. kö-
zött, az Európa Általános Iskolában 
még ma 9–11 óra között fogadják a 
gyerekeket és szüleiket, a Szász Albert 
Sportiskolában pedig február 17–21. 
között szervezik meg a nyílt napokat, 
amikor ki is lehet próbálni az iskola 
nyújtotta sportolási lehetőségeket.

A gyerek szükségletei ne 
maradjanak ki a „képletből”

A legtöbb fejtörést azonban az okoz-
za, hogy milyen szempontok szerint 
válasszunk iskolát: a tanító személye 

vagy az intézmény legyen a döntő, 
esetleg útba eső épület alapján, vagy 
ahová a nagy testvér is jár, eset-
leg valamilyen alternatív oktatás is 
szóba jöhet, netán művészeti vagy 
sportiskolába írassuk a gyereket? 
Városi Emőke marosvásárhelyi isko-
lai tanácsadó azt javasolja a döntés 
előtt álló szülőknek, hogy elsősorban 
a gyerek személyiségének és szük-
ségleteinek megfelelő környezetet 
vegyék fi gyelembe. Például ha egy 
szorongóbb, stresszesebb gyerekről 
van szó, valószínűleg egy harminc-
ötös létszámú osztály nem lesz megfe-
lelő számára, vagy ha jobban teljesítő 
gyerekünk van, akkor számítson az 
is, hogy az intézmény, a tanító miként 
viszonyul a teljesítményhez. Második 

szempontként említi a szakember, 
hogy a szülő elvárásainak is feleljen 
meg a választott tanító és iskola, de ne 
ez legyen a legelső szempont, mert ha 
a gyerek szükségletei kimaradnak a 
„képletből”, csak konfl iktusokat szül 
a helyzet. „Fontos, hogy a szülő érték-
rendje és nézetei nagyjából találjanak 
a tanítóéval, de a gyerek személyisé-
gének megfelelő iskola, tanító, elvek 
és elvárások legyenek a döntőek” – 
magyarázza az iskolai tanácsadó.

Tanító néni kerestetik

Marosvásárhelyi szülők körében 
végzett nem reprezentatív felméré-
sünkből az derül ki, hogy legtöbben 
a tanító személyét veszik alapul a 

beiratkozásoknál. Második fontos 
szempontként az óvodai csoporttár-
sakat, az ismerős közösséget emlí-
tették, harmadik érvként az iskola 
profi lja és beállítottsága, valamint az 
intézmény és az otthon vagy a szülő 
munkahelye közötti távolság merült 
fel. Tizenöt édesanya közül heten 
elsőként a tanító jellemét, személyét 
emelték ki válaszaikban. „Tanító né-
nit kerestünk, de az is szempont volt, 
hogy az ovis csapat szinte hiánytala-
nul ugyanazt az iskolát, tanítót vá-
lasztotta. Nem mellékes, hogy gyalog 
gyorsan és könnyen megközelíthető, 
ha nagyobb lesz, remélem, egyedül 
fog járni. Az alap persze az volt, hogy 
magyar tannyelvű iskola legyen” – 
írja nekünk az egyik édesanya. „Mi 
elsősorban az iskolát választottuk 
ki, aztán érdeklődtünk a tanítók ki-
létéről. Fontosnak tartom, hogy ne 
kelljen naponta kétszer körbejárni a 
várost, hogy eljussunk oda, és majd 
ha nagyobbak lesznek, gyalog is 
tudjanak közlekedni. Első ránézésre 
szimpatikus a tanító, remélem, a fi -
amnak is tetszik majd” – magyarázza 
egy másik édesanya, akinek kisfi a 
idén kezdi az előkészítő osztályt, és 
már kiválasztották az iskolát.

A beiratkozásig még van pár hó-
nap, az oktatási minisztérium még 
nem közölte a beiratkozási módszer-
tant. Általában márciusban kezdőd-
nek a beiratkozások első fordulói, a 
döntés meghozatala azonban a leg-
több család számára hosszabb folya-
mat szokott lenni, ezért is érdemes 
kihasználni az iskolai nyílt napokat.

A tanító személye után legtöbben az ismerős közösséget 
veszik figyelembe az iskolaválasztáskor
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Öt versciklust tartalmaz Ferencz 
Imre legújabb, Haladék című 

verseskötete, amely a Pro Print ki-
adónál látott napvilágot. „Amikor 
2018-ban a hetvenéves találkozón 
voltam Kászonban, arra döbbentem 
rá, hogy a kortársak közül minden 
harmadik halott. És én hetven év 
után haladékot kaptam a Jóistentől, 
hogy még írjak valamit. Ez a könyv 
is a haladékhoz tartozik, és a követ-
kező is, mert amit ezután még írok, 

mind a haladék számlájára írandó” 
– magyarázta a címválasztást la-
punknak a szerző. 

Rámutatott, a másik kötet tar-
talma mintegy „haladékot kapott” 
a rendszerváltás óta. A Hargita Né-
pe Lapkiadónál megjelent könyvbe 
ugyanis azokat az olvasói leveleket 
gyűjtötték össze, amelyek 1990 ja-
nuárjában, februárjában és márci-
usában érkeztek a szerkesztőségbe. 
Közreadójuk azt szándékozik be-
mutatni, milyen volt a szabadság 
kezdete a Hargita Népe olvasói 
leveleinek tükrében. „Akkor csak 
épp ízelítőt tudtunk nyújtani az 

olvasóknak, néhány sorban. De 
megmaradt csomó olyan levél, ami 
kordokumentum. Önként, spontá-
nul írta meg a tömeg a véleményét, 
euforikus állapotban, a szabadsá-
got, a demokráciát köszöntve. Ezt 

a történelem nem igazán ismétli 
meg” – magyarázta Ferencz Imre. 
Ezek a levelek a rendszerváltás első 
heteiben, hónapjaiban majdhogy-
nem eltemették a szerkesztőséget. 
És mint közreadójuk az előszóban 

fogalmaz, biztos volt abban, hogy 
ilyen termést csak történelmi for-
dulatok idején lehet aratni. Éppen 
ezért tette félre ezeket, mentette 
meg az utókornak. „Ez volt az utol-
só papíralapú levelezés, 
ami dokumentumértékű, 
és a társadalomkutatók 
számára is talán hasznos 
információkat tartalmaz” – 
írja az előszóban. S mint fo-
galmaz, ezek a levelek őrzik, tanúsít-
ják, dokumentálják a „nép” harminc 
évvel ezelőtti lelkesedését, gondol-
kodását, világnézetét, ítéleteit, 
előítéleteit. „Illúziók már nemigen 
maradtak arra vonatkozóan, hogy 
hol és kikkel élünk együtt. És mi a 
céljuk. Ugyanaz, változatlanul…”

Haladékok Ferencz Imrétől
• Kettős könyvbemutatót tartottak tegnap este a szépvízi 
polgármesteri hivatal pincetermében, a Kultúrcsütörtök 
programsorozat részeként. Az érdeklődők Ferencz Imre két 
legújabb könyvét, a Haladék című verseskötetet, valamint 
a Kelt levelem harminc éve című, levelekből szerkesztett 
visszaemlékező kiadványt ismerhették meg.

Nemrég jelent meg Ferencz Imre 
Haladék című verseskötete
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