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A nyár folyamán működő óvo-
dákban már megtapasztalhat-
ták, mennyire nehéz betartatni a 
kicsikkel a járványügyi előíráso-
kat, ám tanévkezdéskor sokkal 
több gyerekkel kell számolni, 
így gyakorlatilag lehetetlen 
lesz minden téren megfelelni 
az elvárásoknak. Szakemberek 
egyfajta arany középút megta-
lálásában bíznak a szív, illetve a 
szabályok diktálta tettek között.

 » HAJNAL CSILLA

J únius végétől kinyithattak az 
óvodák, és nyári program szerint 
fogadhatták azokat a gyerekeket, 

akiknek a felügyeletét nem tudták 
megoldani a szülők. Az előírt szabá-
lyok közül a legnagyobb gondot a tá-
volságtartás okozta, de a legtöbb gye-
rek rugalmasan kezelte a változást. 
Az új tanév azonban nem néhány 
gyerekkel kezdődik el, hanem sokkal 
többel, ezért hatalmas kihívást jelent 
az óvodák számára megfelelni az elő-
írásoknak. Aranyközéputat keresnek 
a pedagógusok.

A megváltozott óvodai szabályok 
közül a távolságtartást és a közös 
játék hiányát volt a legnehezebb 
betartani: bár rugalmasak voltak 
a gyerekek, furcsa volt számukra, 
hogy tilos a közös játék, amikor az 
óvoda pontosan az együttműködés-
ről, a megosztásról és a közös játék-
ról szól. „Nyáron kevés gyerek járt 
be az óvodákba, ezért nagyobb volt 
a tér, könnyebben lehetett tartani az 
előírt távolságot, az alkalmazottak-
nak is könnyebb volt betartatniuk 
a szabályokat, de a tanévkezdéskor 
nem tudom, hogyan lesz ez meg-
oldható. Ráadásul nyáron nagyobb 
gyerekek jöttek, akik már azelőtt 
jártak óvodába, és más tanintézet-
ből is könnyebb volt átvenni őket, 
ha igényt tartottak a szülők az óvo-
dai programra” – osztotta meg lap-
családunkkal Kovács Júlia, a Maros 
megyei magyar óvodákért felelős 
szaktanfelügyelő az óvónők nyári 
tapasztalatait.

Kevés gyerekkel könnyebb volt
Gráger Éva Zita, a marosvásárhelyi 
Stefánia óvoda óvónője is dolgozott 
a nyáron. Elmesélte, volt olyan nap 

is, hogy 10–12 felnőtt volt beosztva, 
miközben alig jött pár gyerek. Há-
rom csoport volt nyáron az óvodá-
ban, ahová 15 gyerek jöhetett össze-
sen, de ebből átlagban hat-hét kicsi 
járt naponta. „Amikor én voltam 
beosztva, négy ovis volt a legtöbb, 
az én csoportomban két gyerek volt. 
Automatikusan leültek az asztal-
káikhoz, kis kosárba ki voltak téve 
játékok, csak olyanok, amelyeket 
könnyen tudtunk fertőtleníteni, 
majd színeztünk, beszélgettünk. Az 
udvarra is kimentünk, a gyerekek 
mentek a többi gyerekhez, próbál-
ták megfogni egymást, mi meg szól-
tunk, hogy ne menjenek közel egy-
máshoz, de egy négyéves gyereknél 
ez nagyon nehéz. S ez csak négy 
gyerek volt, mi lesz, amikor tizen-
nyolcan leszünk a csoportban?”– 
tette fel az egyelőre költőinek tűnő 
kérdést a pedagógus.

„Hogy ne fogjuk meg
a pici kezét?”
A gyerekek csoportokba osztása 
minden intézmény sajátos esete, 
mert mindenhol más a terem mére-
te, négyzetméterben és köbméterben 
egyaránt. Az intézményvezetőknek a 
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Hatalmas feladat elé állítják a kicsiket

Mi vár rá? Nagyon nehéz megértetni az óvodásokkal, hogy nem játszhatnak közösen
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vezetőtanáccsal közösen jól meg 
kell tervezniük, hogy hány gyere-
ket tudnak fogadni, hogyan tud-
nak megfelelni az előírásoknak, 
amelyeket a szakminisztérium fo-
galmazott meg a módszertanban. 
Közös döntés alapján minden in-
tézmény vezetőségének le kell írnia 
és meg kell majd indokolnia, hogy 
miért döntött úgy, ahogy. A szülők-
kel egyeztetni kell, össze kell hívni 
kezdés előtt az udvarra egy közös 
szülői találkozót, ahol tájékoztatni 
kell őket a szabályokról, és arról, 
hogyan mondják el ezeket a gye-
reknek – fejtette ki Kovács Júlia 
szaktanfelügyelő. „Vannak előírá-
sok, amelyek leírhatók a lapra, és 
a lap megbírja, de nem biztos, az 
emberi szív is megbírja ezeket. Ha 
egy pici gyerek botladozik, hogy 
ne fogjuk meg a kezét? A gyakor-
latban vannak megvalósíthatatlan 
dolgok” – fűzte hozzá személyes 
véleményét a szaktanfelügyelő. Aki 
azt tanácsolta az óvónőknek, hogy 
amennyiben lehet igényelni támo-
gatást például az önkormányzat-
tól, ne maszkot kérjenek, hanem 
átlátszó műanyagból készült arc-
védőt, hogy látszódjon a pedagó-
gus arca, hiszen maszkban azt sem 
lehet látni, ha valakihez hozzászól 
az ember. „A felelősség hatalmas 
a szülő és a pedagógus részéről is, 
de jelenleg nincs más megoldás, 
ki kell várni, hogy mi történik. Az 
viszont biztos, hogy a gyerekeknek 
nagyon nagy szükségük van arra, 
hogy óvodában, iskolában legye-
nek. Az arany középutat kell meg-
találni, azaz kicsit a szívre is hall-
gatunk, és arra is, ami a lapon van, 
kompromisszumos megoldást kell 
találnunk” – fogalmazott Kovács 
Júlia szaktanfelügyelő.

 » „Ha egy pici 
gyerek botladozik, 
ne fogjuk meg a 
kezét? A gyakor-
latban vannak 
megvalósíthatat-
lan dolgok.”

A kapuban kell „leadniuk” a szülőknek óvodás gyermeküket

A szülők nem léphetnek be az óvodaépületbe, a gyerekeket reggel a kapuban fogadja egy 
alkalmazott, és délben ugyanonnan vehetik el a szülők – olvasható egyebek mellett abban az 
iskolakezdési útmutatóban, amelyet kedden töltöttek fel az Educatiecontinua.edu.ro honlap-
ra a tanügyminisztérium képviselői. Az előírás szerint – „rendkívüli helyzeteket” leszámítva 
– idegen személy nem léphet be az óvodába. Az útmutatóban leszögezik: a kockázati csopor-
tokhoz tartozó gyerekek (krónikus betegek, cukorbetegek, immunhiányos gyerekek) kizárólag 
a kezelőorvosuk engedélyével és a szülők írásos beleegyezésével látogathatják az óvodát. A ki-

sokosban ajánlásként fogalmazzák meg, hogy több be- és kĳ áratot használjanak, a különböző 
csoportok eltérő időpontban kezdjék a foglalkozást, és hogy a gyerekek csak egy jól kĳ elölt 
útvonalon közlekedjenek az épületben. Ugyanakkor az intézményeknek „tartalékosokról” kell 
gondoskodniuk (nyugdíjas személyzet, diákok stb.), akik behívhatók, ha esetleg egy óvónő 
megfertőződik. A lázas gyerekeket nem fogadják az óvodákban.

Orban: a tanárok egyszerre taníthatnak az iskolában és online is

A tanároknak fel kell készülniük arra, hogy egyaránt képesek legyenek tanítani az osztályte-
remben lévő diákokat és azokat is, akik online követik az órát – mondta tegnap Ludovic Orban. 
„Alkalmazkodni kell, a tanároknak meg kell érteniük, hogy a jelenlegi helyzetben a gyerekek 
egészsége az elsődleges szempont, és ehhez kell alkalmazkodniuk, oly módon, hogy azokat 
is tudják tanítani, akik az osztályteremben vannak, és azokat is, akik online követik az órát” 
– mondta az Agerpres hírügynökség szerint a Nemzeti Liberális Párt székházában nyilatko-
zó miniszterelnök, miután arról kérdezték, elégedett-e a tanügyminisztérium által a tanárok 
számára kidolgozott útmutatóval. A tanárok ugyanis elégedetlenségüknek adtak hangot ezzel 
kapcsolatban, arra hivatkozva, hogy nem lesz idejük az iskolában is és online is oktatni.




