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Tanévkezdés elmaradt ölelésekkel
Új iskolai, óvodai szabályok, távolságtartás, megváltozott órarend

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

A z iskolák saját forgatóköny-
veket dolgoztak ki a hétfői 
tanévkezdésre, hogy zökke-

nőmentesen és biztonságosan közle-
kedjenek, tanuljanak és szünetekre 
járhassanak diákjaik. A Maroske-
resztúri Általános Iskolában példá-
ul új működési rendet állítottak fel: 
35 percre csökkentették a tanórákat 
és tízperces szünetek vannak, hogy 
az elemis diákoknak ne kelljen há-
rom óránál többet maszkban lenni-
ük, a nagyobbaknak pedig így nem 
kell négy óránál többet viselniük a 
maszkot. Minden osztályban van 
kézfertőtlenítő, amit nem kell meg-
érinteni, mert érzékeli, ha alá helye-
zik a kezüket.

Eltolt órarenddel kezdenek

A siménfalvi Marosi Gergely Álta-
lános Iskolában nincsenek nagy 
létszámú osztályok, illetve nem volt 
fertőzött sem a térségben, ezért zöld 
forgatókönyvvel indulhattak, és ed-
dig egy szülő sem tett le kérést az 
online oktatásra. Az intézmény igaz-
gatójától, Csáki Pétertől megtud-
tuk, elmaradt a közös tanévkezdési 
ünnepség, de a pedagógusok saját 
osztályaikban köszöntötték a diáko-
kat hétfő reggel. A maszkviselés kö-
telező, rendőri felügyelet is adott, a 
fertőtlenítés is megvolt, így minden 
rendben zajlott az első iskolai napon 
– tette hozzá a Nyikó menti telepü-
lés iskolájának vezetője. „Eltolt óra-
renddel kezdenek a diákok, nyolc 
órára az 5–8. osztályok jönnek, 9 
órára a kicsik és az ovisok, hogy az 
autóbusszal tudják megoldani a be-
szállítást, jelenleg feleannyi diákot 
szállítanak, mint ahányan beférnek 
a buszba. Ez nem költségkímélő, de 
az egyetlen megoldás, hogy a gyere-
kek meg tudják tartani a távolságot” 
– tette hozzá az intézményvezető. 

Ölelés és puszi nélkül

Izgalommal várták ezt a napot a 
marosvásárhelyi Romulus Guga 
Általános Iskolában is, de beárnyé-
kolta a távolságtartás és az, hogy 
a testi közelség nem megengedett 
– mesélte lapunknak Nagy Margit 
tanítónő, akinek első osztálya van 
idén. „A gyerekek is tisztában vol-
tak az új szabályokkal, ez nem azt 
jelenti, hogy nem próbálták meg az 
ellenkezőjüket, ölelgetni nem akar-
ták egymást, de egymás dolgaira 
kíváncsiak voltak. Nekem személye-

sen fájdalmas volt, hogy nem lehet 
őket megölelgetni, megpuszilgatni, 
ez eléggé rányomta a bélyegét a 
mai napra, de örültünk egymásnak. 
Sokat beszélgettünk, megosztot-
tuk az élményeinket” – idézte fel a 
tanévkezdést a tanítónő. Volt, aki 
jobban bírta a maszkot, volt, aki ne-
hezebben, de nagyjából mindenki 
lehuzigálta egy kicsit, és nagyokat 
szippantottak a levegőből – osztotta 
meg velünk a hétévesek maszkvise-
lésével kapcsolatos tapasztalatait 
Nagy Margit. „Nehéz lesz napi öt 

órát maszkban lenni, de az a lé-
nyeg, hogy ne dramatizáljuk túl, 
megbeszéltük a szabályokat, a ré-
giek mellé jött újakat is, de minden 
gyermek felkészülve jött iskolába, 
úgy láttam, hogy nem mondtam újat 
számukra” – tette hozzá a marosvá-
sárhelyi pedagógus.

Nehéz a távolságtartás

Rengeteg kérdés gyötri a gyerme-
keket, és nehezen tudják elfogadni, 
hogy tiltott az érintkezés, a közös 
játék – tudtuk meg Hátsek Kingá-
tól, a csíkszeredai Petőfi  Sándor 
Általános Iskola tanítónőjétől, aki 
második osztályos diákjaival vá-
gott neki a rendhagyó tanévnek. 
„Az iskolánkban minden osztályt 
két részre osztottunk, az egyik fe-
le hagyományosan jár iskolába, a 
másik online követi az órákat, majd 
cserélnek. Emiatt a mai tanévnyitó 
különleges értéket kapott, mivel 

együtt lehettek a gyerekek. Érzé-
keltük, hogy nagyon örültek, hogy 
látják egymást, kisebb nehézséget 
okozott viszont, hogy többször rájuk 
kellett szólni, mivel önkéntelenül is 
megfogták egymás kezét. Többször 
fi gyelmeztetni kellett őket, hogy ne 
álljanak közel egymáshoz. Azért 
is ajánlottam fel azt a lehetősé-
get, hogy látogassunk el a parkba, 
mivel ott kötetlenebbül tudtunk 
beszélgetni, és egységesen ismer-
tethettem számukra a szabályokat, 
mivel a szülői visszajelzések szerint 

nagyobb hangsúlyt kap, ha a tanító 
beszél ezekről, mint ha otthon hall-
ják” – mutatott rá Hátsek Kinga. 
Hozzátette, a gyerekeknek számos 
kérdésük volt, attól kezdve, hogy mi 
lesz így a közös szülinapozásokkal, 
azon keresztül, hogy mivel játszhat-
nak, egészen addig, hogy mi törté-
nik velük, ha rosszul érzik magukat. 
A tanítónő tapasztalatai szerint az 
ismertetett szabályok hallatán a 
gyerekek nem tiltakoztak, nem volt 
látványos felháborodás, de látszott 
a szemükön a szomorúság és az, 
hogy nem tudják elképzelni, miként 
lesz a továbbiakban. A tanévnyitó 
ideje alatt fegyelmezetten magukon 
tartották a maszkot, a parkban vi-
szont már kezdték matatni, érezték 
a türelmi idő végét. „Kérdezték is, 
hogy az iskolában egész nap rajtuk 
kell-e a majd legyen, és mondtam, 
hogy igen, ez a szabály. Azt láttam, 
hogy meglepően éretten kezelték a 
helyzetet, a járvánnyal kapcsola-

tosan pedig számos információval 
rendelkeztek, voltak, akiknek is-
merősei már átestek a betegségen, 
mások még nem találkoztak vele. 
Egyfajta polgári öntudat alakult ki 
ezekben a kicsi gyerekekben, és ez 
egy olyan próba, ami nem az ő kor-
osztályuknak való. Túl korán kell 
felnőniük emiatt a helyzet miatt, 
amely az önfeledt gyermekkor lehe-
tőségét veszi el tőlük” – nehezmé-
nyezte a tanítónő.

Hiányzó bútorzat

Antal Csilla, a székelyudvarhelyi 
Ficánka Napközi Otthon igazgatója 
kérdésünkre azt mondta, jóval vé-
szesebb kezdésre számítottak, de 
szerencsére nem voltak problémák. 
Szerinte ez annak is köszönhető, 
hogy a korábbi hetekben rendszere-

sen tájékoztatták a szülőket a szük-
séges óvintézkedésekről. Mindenki 
a jelzett időpontban hozta a gyereke-
ket a hozzájuk tartozó épületekbe, és 
megértették, hogy nem léphetnek be 
az intézetek területére. Noha a masz-
kokban lévő személyzettől nem riad-
tak meg a kicsik, azért a szülőktől 
való elválás nem ment mindenkinek 
egyszerűen. Végh Jenő, a Kós Károly 
Szakközépiskola vezetője sem ta-
pasztalt rend ellenességeket, hiszen 
tinédzsereket oktatnak, így ők egy-
szerűbben megértették az óvintéz-
kedéseket. Náluk egyébként az okoz 
nehézséget, hogy minden fi atalnak 
külön padot biztosítsanak. Noha 
megrendelték a szükséges bútorza-
tot, még két hét kell annak leszállí-
tásáig, így lesz néhány osztály, ahol 
egyes tanulóknak addig csak széket 
tudnak biztosítani. Természetesen 
ezt mindenki megértette és elfogad-
ta. A maszk viselése is egy kellemet-
len szabály, de ezt be kell tartani, 

ebben pedig a tanárok is példát mu-
tatnak a gyerekeknek – tette hozzá.

Nehéz magyarázni a maszk alól

,,A gyergyószentmiklósi Salamon 
Ernő Gimnáziumban mindenki ko-
molyan vette az előírásokat, meg-
felelő önbizalommal elkezdtük a 
tanévet” – sorolta Lakatos Mihály 
igazgató. Mint elmondta, az iskola 
amit lehetett, megtett, műanyag el-
választókat szereltek az osztályok-
ban a diákok közé, egyszemélyes 
padokat vásároltak, készleten van-
nak a fertőtlenítőszerek. Hozzátet-
te, nagyon szeretné, ha folyamatos 
lenne az oktatás és nem kellene 
újra az online módszerhez vissza-
térni. Ennek ellenére érez bizonyos 
kételyt azzal kapcsolatban, hogy 
gond nélkül, rendben lezajlik majd 
az új tanév. A kötelező maszkvise-
lést nem tartja különösebb problé-
mának. Megszokják a diákok és a 
tanárok is – mondta, megjegyezve, 
hogy nehézséget azért jelent majd, 
amikor maszkkal az arcukon kell 
magyarázzák a tananyagot tanárok, 
de majd ehhez is hozzászoknak.

Fegyelmezett gyerekek 

Miklós Attila a gyergyószentmiklósi 
Vaskertes Általános Iskola testne-
velő tanára, és az egyik hetedikes 
osztály osztályfőnöke. Tartottak az 
első naptól, felkészültek arra, hogy 
lehetnek problémák, de semmi gond 
nem volt – mondja, ám hoz-
záteszi, még nem látja, mi 
jön ezután. „Számítottam 
arra, hogy lesznek háborgá-
sok az új szabályok ellen, fe-
gyelmezni kell a gyerekeket, 
de ehhez képest senkit nem 
kellett megszólítanom. Min-
denki egyből betartotta az új sza-
bályokat az osztályban és a folyosón 
is. A szülők is megfogadták a kéré-
sünket, nem jöttek be, és a gyerekek 
sem hoztak virágot” – vázolta. 

Miklós számára a nagy kérdés, 
hogy miként tudja majd megtarta-
ni a testnevelésórákat. A Vaskertes 
tornatermébe egy osztályt költöz-
tettek be, mivel annak létszáma 
miatt szükséges volt egy, az új elő-
írásoknak megfelelő méretű terem. 
Így a tornaórát csakis az udvaron 
lehet tartani, ott sem szabad ker-
getőzni, labdázni, és az egész órát 
az udvar egy kijelölt kis részén kell 
megtartani. Mostantól ugyanis a 
szünetek is különböző időpontok-
ban vannak a különböző osztályok 
számára, akik csakis a számukra 
kijelölt helyen tölthetik ezt az időt, 
és emiatt az udvart is fel kellett osz-
tani ennek megfelelően. Ezek után 
még feltevődik a kérdés, hogy mi 
lesz, ha elromlik az idő. Miklós At-
tila egyelőre nem lát más lehetősé-
get, mint hogy az osztályteremben, 
sporttal kapcsolatos videók nézésé-
vel töltsék a testnevelésórákat.

A távolságtartásra az iskola-
épületben is figyelmeztetik 
a diákokat. Megváltozott 
körülmények
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• Soha nem volt még ilyen furcsa és mégis ennyire várt tanévkezdés, mint tegnap, 
a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások közepette. A pedagógusok, 
szülők és a diákok is igyekeznek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, a 
maszkviseléshez, de ez főleg a kisebbek esetében okoz nehézségeket. A folytatás-
sal, a tanévvel kapcsolatban viszont továbbra is sok a bizonytalanság.




