
fókusz 2020. szeptember 10. 3

Egyházi fogadalomtételt 
is tesznek
TAMÁSI ZSOLT JÓZSEF 
tanár, a marosvásárhelyi II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus 
Teológiai Líceum igazgatója

„Az idei tanév előkészítése a be-
jelentett három forgatókönyv-
nek megfelelően történik. A ma-
rosvásárhelyi katolikus líceum 
tantermeiben a szabadságukat 
megszakító kollégák segítségével 
kimértük a javasolt távolságo-
kat, és átrendeztük a termeket. 
Ezt sikerült úgy kialakítani, hogy 
egy váltásban a diákok, osztály-
bontás nélkül elkezdhessék a zöld 
forgatókönyv esetében a tanévet. 
Az iskola székhelyeként működő 
Klastrom utcai ingatlan mellett az 
egy éve az elemi tagozatot befoga-
dó belvárosi katolikus plébánia 
Deus Providebit Tanulmányi Háza 
lehetővé tette, hogy kellő számú 
tanterem felhasználása álljon a 
rendelkezésünkre. Átmenetileg az 
egyik osztály így a tornaterembe 
került, és sikerült biztosítani egy 
termet az esetleges megbetege-
déskor szükséges elkülönítőnek 
is. A sárga forgatókönyv esetére 
biztosítva vannak az online köz-
vetítéshez szükséges technikai 
eszközök, ezek beszerzése külön-
böző pályázatok, szerződések ré-
vén sikerült. A piros forgatókönyv 
esetére az iskola egységes on-
line-platformjának a kialakítása 
folyamatban van, ennek véglege-
sítésére a napokban kerül sor.

Mindezek mellett sok olyan 
kérdés is létezik, amely a követke-
ző hetekben vár a remélt egyértel-
mű tanügyi pontosítások alapján 
megoldásra. A diákok iskolába ér-
kezése, a szünetek megszervezése, 
a folyamatos felügyelet, fertőtlení-
tés biztosítása mind ide tartozik. 
Ennek szervezési és költségveté-
si vonzatai is vannak, és bízom 
benne, hogy kellően rugalmasan 
tudjuk e szervezési lépéseket meg-
tenni. Együttműködünk a kollé-
gákkal, diákokkal, azok szüleivel, 
illetve a hivatalos szervekkel. 

A vásárhelyi katolikus iskolát 
a közelmúltban gyakran előfordu-
ló nehézségek kellően rugalmassá 
tették ahhoz, hogy várt és nem 
várt helyzetekben is biztosítani 
tudja az oktatás minőségi meg-
szervezését. Ugyanakkor olyan 
közösség formálódott, amelyre 
számítani tudunk, és úgy érzem, 
hogy kialakult az a bizalmi han-
gulat, amely révén az iskolai kö-
zösség minden szereplője – ve-
zetőség, tanárok, diákok, szülők 
– képes az együttműködésre a fel-
merülő nehézségek kezelésekor. 

A járványhelyzetre való te-
kintettel a tanévkezdő ünnep-

ségre is igyekszünk olyan for-
gatókönyvet előkészíteni, hogy 
az ünnepség ne maradjon el, és 
az iskolai tanévkezdés mellett 
a tanévnyitó szentmisére, az 
újonnan érkezett diákok foga-
dalomtételére is sor kerülhes-
sen. A diákjaink létszámára való 
tekintettel ezt várhatóan nem 
egyszerre minden diák részvé-
telével tudjuk megoldani, de azt 
mindenképp szeretnénk, hogy 
a tanévkezdés ünnepi hangula-
tát mindenki érezze. Kiemelten 
a cikluskezdő diákok és szüleik 
számára szeretnénk ezt biztosí-
tani, hogy az iskola hangulatát, 
szellemiségét már az első nap 
megtapasztalhassák.

Fontosnak tartjuk, hogy bármi-
lyen körülmények közt a diákok jól 
érezzék magukat, és a lehetőségek-
hez mérten a normalitáshoz közeli 
hangulatban kezdjék az előttünk 
álló tanévet. Úgy, ahogyan a sza-
bályozások változásait követve, az 
első lehetséges alkalommal bizto-
sítani tudtuk a ballagási ünnepség 
megszervezését a tanév végén, 
azon leszünk, hogy mindent meg-
tegyünk egy hagyományos tanév-
kezdésért.”

Tanítani úgy lehet, ahogyan 
évszázadok óta teszik
NAGY-B. TAMÁS 
a kézdivásárhelyi Nagy Mózes 
Gimnázium magyar szakos
tanára
„Romániában az új tanév mindig 
a bizonytalanság jegyében indul. 
De nem szeretném túldramati-
zálni a helyzetet. A valóság és a 

mindennapok bőven megteszik 
azt. A napi sajtó, a hírek a vírust 
öklendezik elénk. De mit tehet az 
ember? Ezt a témát az idén egy-
szerűen nem lehet megkerülni, 

ha a szeptemberi iskolakezdésről 
akarunk beszélni. Mi lesz az okta-
tással? Milyen lesz, milyen lehet 
majd? Hogyan lenne jobb?

Márciustól a tanév végéig on-
line oktatás zajlott Kézdivásár-
helyen is, a Nagy Mózes Gimná-
ziumban. Viszonylag hamar és 
sokan bekapcsolódtunk. Tanárok, 
diákok egyaránt. Még azt is ki mer-
ném jelenteni, hogy az elején az új 
helyzet, az új kihívás érdekesnek, 
izgalmasnak tűnt. De aztán hamar 
kellett szembesülnöm a tények-
kel. A közvetettség, a kényelem, 
a tudat, hogy nem igazán látjuk 
egymást, hamar megmutatta a 
helyzet igazi arcát: a diákok je-
lentős része nem tudott vagy nem 
akart lépést tartani. Erős akaratot, 
elszántságot, tudatosságot feltéte-
lezek azokban, akik tudták tartani 
a lépést, állni a sarat. Sőt olyat is 
tapasztaltam, hogy egyesekből az 
új helyzet dacos lendületet, még 
erősebb ráfi gyelést váltott ki. De 
persze nem ez volt a jellemző.

Azt hiszem, a fura helyzet csak-
is fura reakciókat válthatott ki. Fő-
leg, hogy minderre a minisztérium 
kezdeti döntései és sok szülő hoz-
záállása is rátett egy jókora lapát-

tal. (Miért bohóckodjék a gyerek a 
számítógéppel, ha van itthon elég 
komoly munka?)

Mindenesetre azt vallom, hogy 
tanulni és tanítani igazán úgy le-
het, ahogy az kialakult évszázadok 
óta. Persze hiszek a modern esz-
közökben, de azok a szó és a lát-
ható tettek erős alapján kell, hogy 
álljanak. Amúgy szerencsésnek 
vallom magam. Magyar nyelvet és 
irodalmat tanítok. Hiszem, hogy 
olyan értékek állnak mindennap-
jaink alapjaiként, amelyeket nem 
tud megingatni, kimozdítani a ma 
uralkodni látszó bizonytalanság. 
József Attilával vallom: 

Az én vezérem bensőmből 
vezérel!
(...)
Jöjj el, szabadság! Te szülj 
nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is
engedd
szép, komoly fi adat!
Ezt kívánom minden diáknak, 

tanárkollégának, mindenkinek az 
új tanévben. Hiszek abban, hogy 
a mi életünk is nemsokára vissza 
fog rendeződni a megszokotthoz. 

És akkor nagyobb biztonsággal 
nézek majd iskolára, oktatásra, 
mindenre.”

Szülő és tanár egyaránt 
bizonytalan
BENEDEK ZSOLT 
tanár, a Marosvásárhelyi Refor-
mátus Kollégium igazgatója

„A tanévre felkészülni a jelenle-
gi állapotok fi gyelembevételével 
lehetséges. A román tanügymi-
nisztérium három forgatókönyvet 
dolgozott ki, amelyet az adott tele-
pülésen az ezer főre eső megbete-

gedések függvényében kell alkal-
mazni. Egyelőre Marosvásárhelyen 
a zöld forgatókönyv szerint készü-
lünk, vagyis mindenki fog járni 
iskolába. Nekünk ebből kiindul-
va kell nekifognunk az iskolai év 
előkészítésének. A minisztérium 

az önkormányzatok és az iskolák 
vezetőségének a vállára helyezte 
át a felelősséget, viszont jelenleg, 
még nem létezik teljes hivatalos 
forgatókönyv, még minden csak 
közvitán található. Először szó 
volt arról, hogy az osztályban 1 m 

távolságnak kell lennie a diákok 
között. Ez viszont azt jelenti, hogy 
azokban az osztályokban, ahol 
harminc-harminckét diák van, 
nem fér el az egész osztály. Ezért a 
minisztérium a tanfelügyelőségen 
keresztül felmérte, hogy osztály-
bontások esetén – ami délelőtt-dél-
utáni tanítást feltételez – még hány 
tanári állásra van szüksége az isko-
láknak. A mi esetünkben majdnem 
megkétszereződnének az állások 
száma. Valószínű rájöttek, hogy ez 
nem kivitelezhető: nincs elég pe-
dagógus, és amellett meg rengeteg 
anyagi kiadással jár. Ekkor jött az 
ötlet, hogy a diákokat műanyag-
üvegekkel kell elválasztani az osz-
tályteremben. Erre viszont még 
nincs semmi konkrétum, hogy ki 
fogja fedezni az anyagiakat ezek-
nek az üvegeknek a beszerzésénél. 
Mert az iskolák nem rendelkeznek 
ekkora összegekkel. 

A fertőtlenítőszereket elméleti-
leg fedezi a polgármesteri hivatal. 
Az elválasztásokról még nem volt 
szó. Ugyanígy a szükséges masz-
kok is kérdésesek. A kormány ki-
jelentette, nem tud mindenkinek 
ingyenesen maszkot biztosítani. 
Ezeken a gondokon kívül még ott 

van a takarítószemélyzet hiánya. 
Ki fog folyamatosan fertőtleníteni, 
felmosni, takarítani az intézmé-
nyekben, ha erre nincs elegendő 
személyzet? A kormány azt is el-
várja, hogy az osztályok különböző 
időpontokban menjenek be az első 
órára, hogy ne találkozzanak egy-
mással a diákok. Vajon a kormány 
részéről belegondolt-e valaki, ho-
gyan kivitelezhető ez ott, ahol van 
negyven–ötven osztály? Mikor fog 
bemenni az első órájára az utolsó 
osztály? Valamikor este? Mi törté-
nik az ingázó diákokkal, akik sok 
személlyel találkoznak, amíg elér-
nek az iskolába, illetve amíg haza 
mennek? És a kérdéseket lehetne 
még sorolni, kérdés kérdést szül…

Összevetve, nehéz iskolakez-
dés előtt állunk, még nem tudjuk, 
hogy miként lesz. Sem az iskolák, 
sem a szülők, sem a tanárok. Meg-
próbáljuk alkalmazni a hagyo-
mányos oktatási módot, de ehhez 
szükséges a minisztérium határo-
zott hozzáállása és a metodológi-
ák, konkrét útmutatók gyors kidol-
gozása, amelyeket használnunk 
kellene.”

→ A járványhelyzetre 
való tekintettel a tan-
évkezdő ünnepségre is 
igyekszünk olyan forga-
tókönyvet előkészíteni, 
hogy az ünnepség ne 
maradjon el, és az iskolai 
tanévkezdés mellett a 
tanévnyitó szentmisére, 
az újonnan érkezett diá-
kok fogadalomtételére is 
sor kerülhessen.

Szülők és gyerekek maszkban. Az új helyzetben nehéz lesz az indulás
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