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„ Nehéz első hetek lesz-
nek, nehéz lesz az elvá-
lás hat hónap kimaradás 
után, az elszakadásból 
fakadó érzelmi részét 
nem tudjuk, hogyan le-
het könnyebbé tenni.

• Már most látható, 
hogy számos negatív 
hatással kell számolni 
a gyermekek egyéni 
fejlődése szempont-
jából, de társadalmi 
szinten is a romániai 
oktatásban tavasztól 
bekövetkezett féléves 
leállás miatt. Ebben 
szinte kivétel nélkül 
egyetértenek a peda-
gógusok, illetve az 
oktatási szakemberek, 
a konkrét következ-
ményeket ugyanakkor 
egyelőre felbecsülni 
is nehéz. A precedens 
nélküli helyzet szoci-
ális és érzelmi okoza-
tainak pontos feltérké-
pezése megérne egy 
alapos tanulmányt, 
erre azonban még 
várni kell, ráadásul 
néhány nap múlva kez-
dődik az új tanév, ami 
majdnem ugyanakkora 
bizonytalansággal tölti 
el az érintetteket.

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

H úszéves pályafutása alatt 
megélt már nagyobb tan-
ügyi sztrájkidőszakokat, de 

egészségügyi, egész közösségeket 
érintő leállást még nem tapasztalt 
Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek (RMPSZ) alelnöke, a csíksze-
redai József Attila Általános Iskola 
igazgatója. Márciusban az oktatás 
egy olyan virtuális térbe került át, 
ahol sem szülő, sem pedagógus nem 
mozgott otthonosan – legalábbis a 
kezdetekben –, egy olyan környezet-
be, ahol a gyerekek is leginkább „be-
lecsobbantak” a digitális világba.

A szülőkre hárult a szűrés fel-
adata is, ennek mértéke pedig 
nagyban befolyásolta azt, hogy a 
gyermekek milyen mértékben és 
minőségben találkoztak online 
tartalmakkal. Ferencz-Salamon Al-
pár úgy véli, érdemes lenne tanul-
mányt készíteni arról, hogy a diá-
kok ebben az időszakban milyen 
minőségű tartalmakat értek el, hi-
szen az egyértelmű, hogy a gyere-

kek internetfogyasztása jelentősen 
megnőtt. „Mi úgy gondoljuk, hogy 
azokban a családokban, ahol lehe-
tőség volt home office-ban dolgozni 
és otthonról felvigyázni a gyerekek 
internetestartalom-fogyasztását, 
munkáját, ott a kulturális sokk és 
a tartalmak jobb minőségűek vol-
tak, sűrűbb szűrőn mehettek át. 
De nagyon sok helyen ez csak rész-
legesen vagy egyáltalán nem volt 
ellen őrizve, támogatva a szülők 
által” – mutat rá a pedagógus.

Fontos az iskola 
szociális szerepe

Erre a periódusra az is jellemző volt, 
hogy a közoktatás rengeteg bírála-
tot kapott, de a szakember szerint 
azt mégiscsak elmondhatjuk, hogy 
egy olyan tanintézet esetében, ahol 
a pedagógusok és az igazgató olyan 
környezetet teremt, ahol megvannak 
a közösségi értékek, ott az iskolának 
erős szocializációs szerepe van. A le-
állás időszakában éppen ez a szoci-
alizáció maradt ki, ennek pedig már 
most is van látható negatív következ-
ménye. Hónapok óta mintha megfo-
gyatkoztak volna a városokban a na-
gyobb gyerektársaságok, így nem is 
meglepő, hogy sok tanuló várja már 
a tanítás elkezdését.

„Nekünk, pedagógusoknak, a 
családokkal együttműködve mód-
szereket kell kidolgoznunk arra az 
esetre, ha bármelyik iskola rész-
ben vagy teljes mértékben online 
oktatásra kényszerül a következő 
időszakban. Ilyenkor igyekezzünk 

biztosítani a szabadtéri tevékenysé-
gek, a minőségi időtöltés különbö-
ző formáit, hiszen nagyon fontos a 
szociális kompetenciák fejlesztése 
és a tartalmas együttlét a gyerekek 
életében” – hívja fel a fi gyelmet Fe-
rencz-Salamon Alpár.

22-es csapdája 
az oktatásszervezésben

Ha a tanévkezdés után teljes fi zikai 
jelenlétet tudnak biztosítani az isko-
láknak, akkor a pedagógus meg tud-
ja teremteni szinte százszázalékosan 
a márciusi leállás előtti feltételeket, 
és oda tud fi gyelni a kockázati cso-
portokra, a hátrányos helyzetben 
lévő gyerekekre is. Ha részben vagy 
teljesen online oktatásra kényszerül 
ismét egy osztály vagy egy egész is-
kola, akkor ez az odafi gyelés a hátrá-
nyos helyzetűek esetében lesz halmo-
zottabban gyengébb, szegényesebb.

Az RMPSZ alelnöke úgy véli, 
a sokat hirdetett decentralizá-
ció továbbra is skatulyában való 
gondolkodásra és korlátok közöt-
ti lehetőségek világában tartja a 
tanintézet-vezetőket. „Az oktatás 
megszervezésének nehézségei, kor-
látai jelen vannak, és nem tudnak 
mindenhol azonos fi zikai feltételek-
kel tanévet nyitni. Úgy gondolom, 
hogy az államnak egy szociális cso-
maggal is kellene jelentkeznie, de 
ez még várat magára. Eddig mind-
össze egy normatív tervezettel talál-
koztunk, annak alapján dolgozunk, 
de a tanügyminisztériumnak okta-
tásszervezési útmutatót, a szociális 
ügyekért felelős szaktárcának pe-
dig olyan módszertant kellene élet-
be léptetnie, hogy az önkormány-
zati iskoláknak lehetőségük legyen 
megfelelő módon odafi gyelni a koc-
kázati kategóriákra” – magyarázza 
Ferencz-Salamon Alpár.

A pedagógus megemlítette, hogy 
az oktatásszervezéssel kapcsolat-
ban számos ellentmondás merült 
fel, ilyen például az, amikor olyan 
egészségügyi feltételeket szabnak, 
amelyek nincsenek összhangban a 
közoktatás szabályzatával. Előírják 
mondjuk, hogy a gyerekek két vál-
tásban tanuljanak, aztán jön a ren-
delkezés, hogy egy osztály csak egy 
osztályteremben tanulhat. Eközben 
a tanügyi törvény továbbra is előírja, 
hogy a diákok egy váltásban tanul-
hatnak – törvénymódosítás nélkül 
hogyan alkalmazzák az új rendelke-
zést? Arról nem is beszélve, hogy ha 
két váltásban szervezik meg az okta-
tást, hogyan fogják ezért megfi zetni 
a túlórázó pedagógusokat.

Hasonló a helyzet a társadalmi 
jellegű kérdésekkel is: ideális eset-
ben a szaktárcának olyan kereteket 
kellene adnia a helyi döntéshozók-
nak és oktatásszervezőknek, ame-
lyekkel utóbbiak azonos feltételeket 
tudnak biztosítani a hátrányos hely-
zetű családoknak is. 

„A csíkszeredai József Attila Ál-
talános Iskolában, ahol igazgató 
vagyok, húsz autista gyereket is 
fejlesztünk. Hogyan tudjunk online 
fejlesztési lehetőségeket biztosítani 
ezeknek a gyerekeknek, akik nem 
kommunikálnak? Az ilyen sajátos-
ságokra nem tér ki az oktatáspoli-
tika abban a kevés oktatáspolitikai 
intézkedésben sem, amely létezik, 
így sok esetben 22-es csapdájába 
kerül a döntéshozó” – szemléltette 
a bonyolult helyzetet Ferencz-Sala-
mon Alpár.

Elvárható a katonás fegyelem?
Elképzelni is nehéz, hogyan tudják majd betartatni a szigorú szabályokat az iskolákban

A szakemberek szerint irreális elvárás 
a kisgyerekekkel szemben, hogy 
minden szigorú szabályt betartsanak
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