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A világ sokféle időbeosz-
tást használ: az európai 
kultúrában az év január 
elsején kezdődik, a keresz-
tyén egyházi év advent első 
vasárnapjával indul, míg a 
gyermekes családok részére 
ugyanilyen fontos esemény 
az iskolakezdés, amelynek 
boldog izgalmából alig ma-
rad ki valaki. Tanároknak, 
szülőknek és gyermekeknek 
egyaránt életmeghatározó 
esemény ez. A jövő héten 
induló iskolai év kapcsán 
kérdeztük elsősorban peda-
gógusok véleményét.

→ NAGY-BODÓ TIBOR

SÁNDOR ÉVA 
magyar szakos tanár, 
Nyárád-mente

„A z új tanév kezdetekor 
részletes beszélge-
tésekre lesz szüksé-

günk. Amennyire lehet, fel kell 
dolgoznunk az elmúlt hónapo-
kat. A gyermekek minden tanév 
elején lármásak, egymás szavába 
vágva mesélik el vakációs élmé-
nyeiket. Idén nálunk nem volt 
tanévzáró, csak az iskola inter-
netes oldalán egy rövid kiértéke-
lő és díjazás. A jutalomkönyvek 
csak ezután kerülnek átadásra, 
ezért sok behozni való lesz a ta-
nár-diák kapcsolatban. Ezért 
előbb az elmúlt tanévet kell le-

zárni tanárok és osztályok között, 
és csak azután tudunk belevágni 
az újba. Elmondani mindenkiről, 
hogyan teljesített. Kiemelni a pél-
daértékű magatartást, értékelni a 
kitartást és a diákok helyes hoz-
záállását. Nálam ezután fog kö-
vetkezni az olvasmányélmények 
feldolgozása és az ismétlés. 

Az új tanévkezdést a bizony-
talanság jellemzi. Azért érezzük 
ezt így, mert kevés az érdembeli 

segítségünk, és a szülők részéről 
nagy az elvárás velünk szemben. 
E bizonytalanságot a gyermekek 
is érezni fogják, és ösztönösen 
átveszik tőlünk. Ez nem jó sen-
kinek, mert ha a gyermek ezt az 
érzést hazaviszi, a szülő nem tud 
mit kezdeni, csak fokozza aggo-
dalmaival a problémát, főleg a 
végzősök esetében, ahol telje-
sítményt várnak el. A kicsiknél, 
ahol az óvónéni és tanító néni 
szava sok esetben szentebb, mint 
a szülőké, ott tudni kell minden 
kérdésre megnyugtató választ 
adni. Akár arra is, hogy meddig 
tart a járvány, és ugye nem lesz 
többet otthontanulás. Nehéz 
lesz ilyen nyomás alatt tanítani. 
E helyzetben biztos pont lehet a 
saját tapasztalatainkra való ha-
gyatkozás. A pedagógusnak bíz-
nia kell önmagában még akkor 
is, ha a környezetétől erre nem 
kap megerősítést.

A legnagyobb veszélyt ab-
ban látom, hogy a rendkívüli 
helyzetben elvesztődhet a ne-
velés lényege, vagyis az, hogy 
viselkedésünkben kevés lesz a 
példaértékűség. Szabályoknak, 
előírásoknak fogunk megfelel-
ni, ami sokszor ellentmondásos 
helyzetbe hoz mindannyiunkat. 
A gyermekek kibúvót keres-
hetnek a tanulás alól, hiszen 
az elmúlt tanévben mindenki 
átment, nem volt pótvizsgás, 
sem osztályismétlő, legalábbis 
nálunk nem. Nem egyformák a 
szociális helyzetek még vidéken 

sem. Léteznek nehéz helyzetben 
élő gyermekek, akik rá vannak 
utalva az iskola kulturális és 
civilizált környezetére, mások 
pedig okosórától saját laptopig 
jobban fel vannak szerelve, mint 
akár a pedagógusaik, és sokszor 
bátrabban is kezelik ezeket az 
eszközöket. 

A problémák ellenére bízzunk 
benne, hogy működni fog az egy-
mástól tanulás, hiszen a gyerme-
kek leleményesek, és sokszor egy 
kivételes helyzet hihetetlen jó 
dolgokat is ki tud hozni belőlük, 
csak kellőképpen kell irányítani 
a közösséget. A pedagógustár-
saknak nyújtott szakmai segít-
ség mellett a pozitív megerősítés 
szintén motivációt és lendületet 
adhat ahhoz, hogyan tudunk 
majd a leghatékonyabban értel-
met adni a munkánknak.”

A kényszerűséget előnyre 
kell fordítani
NAGY MIKLÓS KUND 
nyugalmazott szerkesztő
„A járvány előtt is több sebből 
vérzett a romániai közoktatás: 
anyagi gondok, szervezetlen-
ség, következetlenség, folyama-
tos kapkodás jellemezte. A fel-
mérések, vizsgák, nemzetközi 
összehasonlítások évről évre azt 
jelezték, hogy romlik az oktatás 
színvonala. Az iskola elvesztet-
te korábbi súlyát, vonzerejét, 
csökkent a pedagógusok társa-
dalmi megbecsülése, szűnőben 
a tanári tekintély. A koronavírus 

okozta vészhelyzet még inkább 
elmélyítette a válságot, felszín-
re hozta mindazt a sok gondot, 
ami az oktatást jellemzi. Az új 
tanévvel kapcsolatos általános 
bizonytalanság pedig még kilá-
tástalanabbá teszi a továbbia-
kat, hiszen mindenki azt remél-
te, hogy csak pár hónapig lesz 
szükség távoktatásra, és aztán 
vissza lehet térni a régi kerék-
vágásba. A kényszer nyilván a 
becsontosodott, szemléletében 
lemaradt, a skolasztikus tudást 
erőltető oktatás megújítását is 
elősegítheti. 

Tapasztalhattuk az eltelt hó-
napokban, hogy egyes tanítók, 
tanárok és szülők milyen gyor-
san és hatékonyan, találéko-
nyan tudtak alkalmazkodni az 
új helyzethez, és ki tudták hasz-
nálni a digitalizálás előnyeit. A 
gyermekek meg eleve nyitottak 
az új technikára, a szokatlan 
megoldásokra, fogékonyabbak 

az újításra. Erre hosszabb tá-
von is lehetne alapozni, még 
ha a felnőttek nehezebben is 
idomulnak a digitális világhoz. 
De ha a hagyományos iskolába 
járást a járvány ellehetetlení-
ti, máris nagy késésben van az 
ország az alternatív oktatási 
formákhoz szükséges műszaki 
alap biztosításában. Rengeteg 
gyerek kerül emiatt hátrányos 
helyzetbe, és nem élhet a tanu-
láshoz való jogával. 

Véleményem szerint azon-
ban mégiscsak jobb lenne, ha 
sikerülne úgy megszervezni az 
iskolai oktatást, hogy elhárítva a 
fertőzés veszélyeit, a tanulóknak 
a tanintézetekben biztosítsák a 
módszeres tanulás és ismeret-
szerzés, felkészülés lehetőségét. 
Beleértve a test edzést, a sport 
különböző szak ágait is. Az ered-
ményesség igazi motiváló ténye-
zője a közvetlen, harmonikus 
diák–tanár kapcsolat, a kérdezé-
ses, párbeszédes mester–tanít-
vány viszony lehet. 

Mert az iskola nem csupán 
a tudás továbbadását jelenti, 
hanem a nevelés egyik legfőbb 
helye, tényezője. Az oktatásügy 
erről évtizedek óta megfeled-
kezik. Egykori tanárként a taní-
tás, tanulás kérdéseit szem elől 
sohasem tévesztő újságíróként 

is megtapasztaltam ezt. És az 
is káros lenne, ha a járványtól 
való félelem jegyében megpró-
bálnák a fi atalokat elkülöní-
teni egymástól, kizárva így a 
közösségi tudat, az egymásra 
hatás kétségtelen erejét. Talán 
a hagyományos iskolai jelenlét 
és a digitális oktatási eljárások 
egyensúlyban tartott ötvözé-
se lehetne a legajánlatosabb, 
amíg a világjárvány elmúlik. De 
aligha valószínű, hogy a biztos 
megoldás bárkinek a birtokában 
lenne mifelénk. A biztató pró-
bálkozásokra viszont oda kell 
fi gyelni, és mihamarabb átven-
ni. Mindannyiunknak, akiknek 
szívügyünk az anyanyelvű okta-
tás, az ilyesmikre is fokozottabb 
fi gyelmet kell fordítanunk.”
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→ Ha a hagyományos 
iskolába járást a járvány 
ellehetetleníti, máris 
nagy késésben van az 
ország az alternatív 
oktatási formákhoz 
szükséges műszaki alap 
biztosításában. Renge-
teg gyerek kerül emiatt 
hátrányos helyzetbe, és 
nem élhet a tanuláshoz 
való jogával.




