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Károkkal járna az évismétlés
Sok család pszichikai épsége függ az online oktatás adta elfoglaltságtól

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

R aluca Turcan kormányfőhe-
lyettes hétfői nyilatkozatá-
ban az iskolabezárással járó 

helyzet lehetséges megoldásaként 
a tanévismétlést is felvetette. Ezzel 
ellentétben Monica Anisie tanügy-
miniszter hétfőn az Edupedu.ro ok-
tatási szakportálnak adott interjú-
jában kijelentette, szó sincs a tanév 
megismétléséről, befagyasztásáról 
vagy a vizsgák elhalasztásáról.

Felelősségteljes gondolkodást

Az oktatási tárca vezetőjének nyi-
latkozatát támogatja a Szülői Szer-
vezetek Országos Föderációja és a 
Nemzeti Kisebbségek Alosztálya is, 
amelynek része a Magyar Szülők 
Szövetsége is. A szervezet képviselői 
nyilatkozatba foglalták álláspont-
jukat. „Napjainkban, jobban, mint 
bármikor, felelősségteljes gondolko-
dást várunk a politikai szereplőktől. 
A tanév megismétlése egy eszten-
dő elvesztését jelenti egy gyermek 
életében, és az a tény, hogy ezt a 
kijelentést Románia miniszterel-
nök-helyettese hozza szóba, súlyos 
aggodalomra ad okot szülőknek és 
gyerekeknek egyaránt. Figyelembe 
kell vennünk azt, hogy az éves tan-
anyagot 80 százalékban már feldol-
gozták minden évfolyamon, és nem 
rendelkezünk a szükséges infra-

struktúrával sem, ha a tanévismét-
lés mellett az előkészítő osztályok 
is elindulnak” – olvasható a Szülői 
Szervezetek Országos Föderációja és 
a Nemzeti Kisebbségek Alosztálya 
által aláírt nyilatkozatban.

Napi elfoglaltságot ad 
a diáknak az online oktatás

Csíky Csengele, a Magyar Szülők 
Szövetségének elnöke lapunk meg-
keresésére kifejtette, szerinte egyér-
telműen a jelenlegi megoldást kell 
folytatni, amely gyakorlatilag az 

iskolabezárások első pillanatától 
elindult, vagyis az online oktatást. 
Mint mondja, a legfőbb kérdés az, 
hogy mi legyen a záróvizsgázó gye-
rekekkel, de egyelőre tovább kell 
folytatni azt, ami eddig kialakult. 
„Ha nem lehetséges a tanév fi zikai 
jelenléttel való folytatása, akkor a 
jelenlegi jegyekkel le lehet zárni a 
tanévet, akár ezt is meg lehet tenni, 

de nem ismétlünk tanévet. Ahhoz 
ugyanis, hogy megismételjük, ren-
geteg előkészületre van szükség, 
de ki tenné meg? A minisztérium 
alkalmazottai és maga a miniszter 
is otthonról dolgozik. Az egyetlen 
dolog, amit meg lehet tenni, de 
eltolódva, az a nyolcadikosok és 
tizenkettedikesek vizsgája, de ezt 
is világszinten kell nézni, mert az 
egész világ leáll. Össze kell ezeket 
hangolni, megnézni, hogy mit tesz 
az Unió, milyen állapotban lesz az 
országunk abban a pillanatban, 
amikor erről beszélhetünk, és akkor 
születnek meg a döntések, de egye-
lőre megy tovább a tanév” – foglalta 
össze a Magyar Szülők Szövetségé-
nek javaslatait Csíky Csengele. Hoz-
zátette, hatalmas felelőtlenségnek 
tartja a kormányfőhelyettes tanév-
ismétléssel kapcsolatos kijelentéseit 
akkor, amikor az online oktatás je-
lenti a pszichés épségét a diáknak, 
szülőnek, pedagógusnak egyaránt. 
„Még akkor is, ha nincs ellenőrzés, 
számonkérés, szabad mozgástér, a 
gyereknek ad egy napi elfoglaltsá-
got, rutint. Tudja tartani szervezett 
körülmények között a kapcsolatot 
a pedagógusokkal, diáktársaival, 
hisz ilyenkor a pedagógusnak még 
pszichológusi szerepe is van. A 
szülőnek nem kell egyik napról a 
másikra megoldania a virtuális ok-
tatás összes rejtelmét, de minket, 
szülőket is lefoglal ez, és főként azo-
kat, akik a városban, tömbházban 
rekedtek, illetve reményt ad a foly-

tatásra, mert ha ma lenullázzuk azt, 
ami van, akkor mi értelme annak, 
hogy holnap felkeljen a gyerek?” – 
mutat rá Csíky Csengele.

A tanár nem küldhet 
kinyomtatni való feladatot

A Maros Megyei Tanfelügyelőség 
írásban válaszolta meg több diák-
képviselet és szülő kérdéseit az on-
line oktatással kapcsolatban. A fő-
tanfelügyelő Claudiu-Gabriel Bîndilă 
által aláírt felhívásban kifejtik, az 
online leckék átadása nem helyette-
síti a tanórákat, az a szerepük, hogy 
megteremtsenek egy oktatási keretet 
a kialakult helyzetben. A feladatok 
mennyiségét át kell gondolni, hogy 
a diák ne legyen kénytelen túl hosz-
szú időt eltölteni a számítógép 
vagy más okoseszköz előtt. A 
pedagógusok nem küldhet-
nek a szülőknek kinyomtatni 
való anyagokat, nem adhat-
nak házi feladatokat, nem ad-
hatnak jegyeket, minősítéseket, nem 
írhatnak hiányzókat. Továbbá arra 
hívják fel a fi gyelmet, hogy a diákok-
nak kötelességük otthon maradni és 
olyan tevékenységeket is folytatni, 
amelyek hasznosak az oktatási fo-
lyamatban, illetve személyiségük 
fejlődése szempontjából. Például 
olvassanak, ismételjenek, nézzenek 
fejlesztő és szórakoztató fi lmeket, is-
kolában tanult művek megfi lmesíté-
sét, színházi előadásokat, dokumen-
tumfi lmeket – áll a tanfelügyelőség 
honlapján (www.edums.ro) megje-
lent felhívásban. 

oktatás

Gyümölcsoltó 
Boldogasszony
Különlegesen imádságos az 
Angyali üdvözlet idei napja, 
Jézus fogantatásának ünnepe. 
A liturgikus rend szerint a ka-
tolikus egyház március 25-én 
emlékezik meg az angyali üd-
vözletről, jelesül, hogy Gábriel 
arkangyal megvitte Názáretbe 
Szűz Máriának a megtes-
tesülés örömhírét. A római 
katolikus egyház főünnepének 
magyar neve, Gyümölcsoltó 
Boldogasszony, Jézus világba 
érkezésére utal. Ma a veszély-
helyzet miatt a római templo-
mokban hívek nélkül tartják a 
szentmiséket, amelyekbe az 
élő közvetítéseken keresztül 
kapcsolódhatunk be. Az Úr 
születésének hírüladása, mint 
az egyik legrégibb egyházi 
ünnep, a Megváltás művének 
kezdőnapja. Máriának a Szentí-
rásból ismert igenje megerősíti 
a hívőket abban, hogy Istenre 
hagyatkozva megtegyék, amit 
kér. Akinek lelki indíttatása 
van rá, felekezettől függetle-
nül kapcsolódjon a Miatyánk 
déli elmondásával a Ferenc 
pápa által kezdeményezett 
világ-imaláncba. A lelki nap 
üzenete, hogy Jézus világba 
lépésének hírüladásával, mint 
rejtett eseménnyel kezdődött 
el a megváltás műve, és Általa 
új korszak nyílt a történelem-
ben. Eleink úgy tapasztalták, 
csodák történnek ezen az ün-
nepen. Gyümölcsoltó Boldog-
asszony napján a katolikus 
közösségek jó termésért imád-
koznak. Az új élet befogadásá-
nak ünnepe a gyümölcsoltás, 
szemzés kezdőnapjaként, a 
fatisztogatás, palántaültetés 
alkalmaként maradt fenn a 
magyar néphagyományban, és 
a gyermekáldásért imádkozók 
kiemelt alkalma. Eme jeles 
nap ihlette az Üdvözlégy és az 
Úrangyala imádságot.

Világméretű 
imádkozás
Ferenc pápa felhívással fordult 
a különféle felekezetekhez 
tartozó összes keresztényhez, 
hogy ma délben mindenki 
együtt imádkozzon a Magas-
ságos, Mindenható Istenhez 
– tette közzé a Magyar Kurír. 
„Ezekben az emberpróbá-
ló napokban (...) kérem az 
összes egyház és az összes 
keresztény közösség veze-
tőjét, valamint a különféle 
felekezetekhez tartozó összes 
keresztényt, hogy imádkozzon 
a Magasságos, Mindenha-
tó Istenhez, és mondjuk el 
egyszerre azt az imát, amelyet 
Urunk, Jézus tanított nekünk. 
Kérek tehát mindenkit, hogy 
egyrészt mindennap többször 
is imádkozza el a miatyánkot, 
március 25-én, szerdán délben
viszont közösen, mindnyájan 
együtt imádkozzuk” – kéri 
Ferenc pápa.

• RÖVIDEN

Ha nem lehetséges a tanév 
fizikai jelenléttel való folytatása, 
akkor a jelenlegi jegyekkel le 
lehetne zárni a tanévet

▾ F OTÓ: HAÁZ VINCE

• Az oktatási miniszter szerint szóba sem jön a tanév megismétlése, és ezzel a Magyar
Szülők Szövetsége is egyetért. Csíky Csengele, a szövetség elnöke úgy gondolja, az on-
line oktatásban rejlik számos család pszichikai épségének záloga, hiszen ad egy napi
rutint a gyereknek, aki így a fizikai elszigeteltség ellenére is szervezett kapcsolatban
maradhat az osztálytársakkal, tanárokkal. A Maros Megyei Tanfelügyelőség megtiltja a
tanároknak, hogy túl sok virtuális feladatot küldjenek a diákoknak.

Napjainkban, jobban, 
mint bármikor, felelős-
ségteljes gondolkodást 
várunk a politikai 
szereplőktől.




