
2 0 2 0 .  M Á J U S  2 7 . ,  S Z E R D A A K T U Á L I S 3#hátrány  #tanítás  #kinevezés

• A tanügyminisztéri-
um konkrét fogódzók 
nélkül fogalmazta meg 
elvárásait az online 
oktatásból kimaradó, 
hátrányos helyzetű 
gyerekek felzárkózta-
tásával kapcsolatban. 
A valóság azonban azt 
mutatja, hogy minden 
eset különböző, és a 
társadalom peremén 
tengődő, de iskolába 
járó gyerekek oktatása 
azon múlik, hogy a pe-
dagógusnak mennyire 
szívügye ez. 

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

A hátrányos helyzetű gyerekek 
úgy érkeznek meg az iskolá-
ba, hogy ún. diff erenciált ok-

tatásra szorulnak, hiszen amikor egy 
ilyen gyerek közösségbe kerül, tel-
jesen másfajta fejlesztésre van szük-
sége. Azokkal lehet valamit fejlődni, 
akiket a család támogat és megjelen-
nek minden reggel az iskolában – kez-
di Molnár-Kovács Emese marosvásár-
helyi pedagógus, akinek a második 
osztályába négy olyan gyerek jár, 
akikkel külön kell foglalkoznia, de 
voltak már reménytelen esetei is.

Ha tisztán jönnek iskolába

Mint mondja, olyan is előfordult, 
hogy az egyik gyerek tetves volt, és 
az anya nem volt hajlandó kitisz-

títani őt akkor sem, amikor az is-
kola ápolónője felkérte erre. Azzal 
érvelt, hogy még nyolc gyerek van 
otthon, ezért pár napon belül úgyis 
ismét betetvesedett volna a gyerek, 
így többet inkább nem ment iskolá-
ba. „A többségtől az ember elvárja, 
hogy nyitottak legyenek, elfogadják 
a másságot, de azt nem lehet elvárni 

senkitől, hogy azt is elfogadják, hogy 
ők is tetvesekké, bolhásokká vál-
janak. Ki kell mondani: ezek olyan 
esetek, amikor az iskola tehetetlen, 
ezek szociális ügyek. Akkor lehet be-
illeszkedésről, fejlesztésről beszélni, 
amikor tisztán, rendesen megjelen-
nek, de ők így is nagy hátránnyal 
indulnak” – magyarázza a tanító, 
akinek az osztályában négy gyerek 
részesül más ütemű oktatásban. Ők 
tisztán és rendesen járnak iskolába. 
Előkészítőben, illetve első osztály-
ban végig azt az anyagot tanulták, 

amit a többiek az óvodában, de még 
őket is csoportokra kellett osztania: 
négy gyerekkel három csoportban, 
három különböző szinten dolgozik 
Molnár-Kovács Emese. Van olyan 
gyerek is, akinek alapvető higiéni-
ai órákat kell tartania, hiszen olyan 
helyről jön, ahol még vezetékes víz 
sincs a lakásban.

A szülők sem értik meg 
a feladatlap utasításait

„Újraterveztem a tantervet nekik, van 
egy speciális felzárkóztató tervem 
számukra, amit minden tanító a saját 
osztályára szab. Két gyerekkel oda 
jutottunk, hogy az óvoda kimaradá-
sából adódó hátrányokat most már tel-
jesen leküzdötték. Képesek kifejezni a 
gondolataikat, mert onnan indultunk, 
hogy akart mondani valamit, de nem 
tudta azt a szót, amivel ezt kifejez-
heti. Most tanuljuk a betűket velük 

másodikban. Összeadást, kivonást, 
szorzást behoztuk. A koronavírus-jár-
vány miatt az osztásnál akadtunk el, 
mert személyes jelenlétre van szükség 
ahhoz, hogy megtanulják, és akkor 
ezt fogom bepótolni velük a nyáron 
valamikor, mert hajlandók jönni” – 
mesélte a pedagógus, akinek sikerült 
telefonon kommunikálnia ezekkel a 

szülőkkel is az elmúlt hetekben. Egy-
szerű feladatokat készít számukra, 
hiszen az értő olvasás még nem mű-
ködik náluk. Ezért hiába küld haza 
munkafüzetet, mert sem ő, sem a szü-
lő nem tudja megfejteni az utasítást 
sem, ezért van szükség a személyes je-
lenlétre – magyarázza Molnár-Kovács 
Emese. A másik kettő sajátos nevelési 
igényű gyerek, az egyiknél a tanító 
maga szerezte be az ezt igazoló iratot a 
szakorvosoknál, felmérő bizottságnál, 
szociális osztályon, mert kapott rá fel-
hatalmazást a szülőktől. A másik gye-

reknél nem tudta rávenni a szülőket, 
hogy feljöjjenek az iskolába és aláírják 
a felhatalmazást – részletezte a tanító-
nő. „Ez a két gyerek is két különböző 
szinten van, ők a betűket tanulják, és 
nekik olyan típusúakat küldök haza, 
hogy például írjanak tíz sor »a« betűt” 
– tette hozzá.

Nincs egységes recept

A pótlás önkéntes alapon zajlik, ha az 
egészségügyi helyzet megengedi, ak-
kor Molnár-Kovács Emese szeptem-
ber első felében behívná a gyerekeket 
az iskolába, és megbeszélné a szülők-
kel, hogy küldjék el gyerekeiket isko-
lába, ellenkező esetben nem vállalja 
a felelősséget azért, hogy fejlődnek is 
valamit a tanulók, hiszen sok esetben 
csak személyesen és kiscsoportosan 
lehet fejleszteni a gyerekeket – fejtet-
te ki a pedagógus. „A minisztérium 
homályos ajánlásokat tett arra nézve, 
hogy ki mit kezdjen, és azt hangsú-
lyozták, hogy minden legyen 
papírral lefedve, a papírgyűj-
tési akción van a lényeg, és 
minden pedagógusnak a saját 
lelkiismeretére van bízva az 
a mód, ahogyan megpróbál 
valamit tenni. A realitásból kiindul-
va azonban valóban így is van, nem 
lehet receptet nyújtani, mert minden 
egyes helyzet más és más, tényleg 
azon múlik, hogy a pedagógusnak 
mennyire szívügye ez, illetve hogy 
hány gyerekről van szó. Négy gyere-
ket lefedni emberileg még lehetséges, 
ha nem sajnálja az ember az idejét 
és energiáját rá. Ám ahol tíz-tizenöt 
gyerekről van szó, valószínűleg meg 
kell ismételni a teljes tananyagot, 
vagy a legfontosabb részeket újra kell 
venni”– részletezte tapasztalatait a 
marosvásárhelyi pedagógus. Hozzá-
tette, egy ilyen gyereknek az az igazi 
megvalósítás, ha megtanul negyedik 
osztály végére írni-olvasni, összead-
ni, kivonni, osztani és szorozni.

oktatás
kinevezés

A tanító lelkiismeretére bízva
Miként lehet bepótolni a kimaradt hónapokat a hátrányos helyzetben élő tanulókkal

Gyerekek a társadalom peremén. 
A hátrányos helyzetű tanulók eleve 

differenciált oktatásra szorulnak 
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M O L N Á R  M E L I N D A

Pünkösd előtt, a nagy lelkesedni tu-
dás szentjének, Néri Szent Fülöp-

nek az emléknapján örömhírként éli 
meg a katolikus közösség a székelyföl-
di születésű és itt szolgáló lelkipásztor 
segédpüspöki kinevezését. Az erdélyi 
egyházmegye római katolikusai az 
elmúlt évtizedekben megszokták, 
hogy segédpüspöki hivatal működik 
Csíkszeredában, és Tamás József püs-
pök személyében a lelkiélet minden 

területén járatos egyházi elöljáróhoz 
fordulhattak. Nyugalomba vonulása 
után Csíkszeredában maradt a szere-
tett segédpüspök. Kovács Gergely érsek 
februári beiktatása után várakozással 
élték meg a főegyházmegye papjai és 
hívei az új segédpüspök kinevezéséig 
tartó időszakot.

Nagyszerű hír

„A Szentlélek gyümölcseinek kiáradá-
sára várva, örömmel és hálatelt szívvel 
értesítem főegyházmegyénk papjait és 
híveit, hogy Ferenc Szentatyánk a mai 

napon főtisztelendő dr. Kerekes László 
szentszéki tanácsost, a kézdivásárhe-
lyi Boldog Özséb plébánia plébánosát 
Tharros címzetes püspökévé és a Gyula-
fehérvári Főegyházmegye segédpüspö-
kévé nevezte ki” – írja május 26-ai kör-
levelében Gergely érsek. Ugyanakkor 
be is mutatja legközvetlenebb jövendő 
munkatársa eddigi pályaívét. A kine-
vezett segédpüspök 1968. július 23-án 

született Kézdivásárhelyen. Tanulmá-
nyait szülőfalujában, Gelencén kezdte 
meg, majd Kézdivásárhelyen folytatta, 
és 1986-ban érettségizett a Gyulafehér-
vári Római Katolikus Kántoriskolában. 
1987-ben megkezdte fi lozófi ai és teo-
lógiai tanulmányait a Gyulafehérvári 
Hittudományi Főiskolán, majd 1990-től 
a Budapesti Központi Papnevelő Intézet 
növendékeként folytatta és fejezte be 
1992-ben. 1993. május 16-án szentelték 
pappá Gelencén, a Szent Imre-temp-
lomban. 1994-ben kánonjogi licenciá-
tust, majd 2004-ben egyházjogi dok-
torátust szerzett az ottawai (Kanada) 
Szent Pál Egyetemen.

Pasztorális feladatkörökben

Huszonhat évnyi papsága alatt Kerekes 
László sokféle pasztorális feladatkör-

ben szolgált: 1994–2000 között a Gyula-
fehérvári Érseki Bíróság bírósági hely-
nöke, a Gyulafehérvári Hittudományi 
Főiskola fegyelmi prefektusa és kánon-
jogtanára volt. 1996-tól ugyanott retori-
kát, homiletikát és pedagógiát tanított. 
A Gyulafehérvári Hittudományi Főisko-
la tudományos folyóiratának, 
a Studia Theologica Transsyl-
vaniensiának társalapítója. 
2000 decemberében szent-
széki tanácsosi címet kapott. 
Jelenleg a Gyulafehérvári 
Érseki Bíróság helyettes bírósági 
helynöke, és 2004 óta Kézdivásárhe-
lyen, a Boldog Özséb Plébánia plébá-
nosa. Anyanyelvén kívül folyékonyan 
beszél románul és angolul – részletezi 
körlevelében az érsek. Kérve egyben azt 
is, hogy „a főegyházmegye kinevezett 
segédpüspökét foglaljuk imánkba”.

Kerekes Lászlót nevezte ki Ferenc pápa gyulafehérvári segédpüspökké
• Kerekes László személyében új segédpüspököt kapott 
a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye – adta 
hírül az érseki körlevél nyomán a romkat.ro portál. A püs-
pökszentelés helyszínét, időpontját a későbbiekben közlik.

▴   F O R R Á S :  R O M K A T . R O




