
S
portos, örökmozgó, élet-
 vidám, tinédzser gyer-
meke egy év alatt egy 
magába forduló, rossz-
kedvű kamasz lett 
– panaszolja egy édes-

anya, aki szomorúan fi gyeli, a spor-
tos testalkatú fi atal a néhány hó-
napos karantén alatt beesett vállú, 
görbe hátú kamasszá cseperedett. 
Bár kertes házban laknak, 15 éves 
gyermekét hosszas unszolás ellenére 
sem tudja rávenni arra, hogy kimoz-
duljon a szobájából. Nem mozog, 
noha korábban előszeretettel spor-
tolt, naphosszat ül a szobájában, be-
sötétített ablakokkal, nem beszélget 
senkivel, fásult, nem érdekli semmi, 
az online órák teljes mértékben pasz-
szívvá tették, a tanórák nem kötik le. 
„Bevonul a szobába a telefonnal, én 
be sem megyek, hogy nehogy zavar-
jam az órát. Az ágyban maga köré 
gyűjt mindent, még az egészségtelen 
nassolnivalókat is, amelyeket koráb-
ban megvetett, és ott ül, fekszik a 
telefonnal. Az utóbbi időben egyre 
inkább feltűntek a hangulatváltásai, 
megértem én, hogy kamasz, és ez ta-
lán ezzel jár, de más szülőtársakkal 
is beszélgetve rájöttem, erre a ka-
maszkori nehéz időszakra az online 
oktatás, a karantén még rátett egy 
lapáttal” – mondja az édesanya, aki 
érthető módon az anonimitás védel-
me alatt számolt be történetükről. A 
család pszichológus segítségét kérte, 
s ekkor derült ki az is, hogy bizony 
nincsenek egyedül, környezetükben 
nagyon sok tinédzser jár szakember-
hez hasonló problémákkal.

Nem szabad alábecsülni

Korosztályonként változó, ki hogyan 
éli meg ezt az időszakot. Egészen 
másként éli meg a kisiskolás, mint a 
középiskolás. Általánosítani nagyon 
nehéz – mutat rá Asztalos Lehel szo-
ciálpedagógus, pszichológus. „Tetten 
érhető, hogy az a fajta szorongás, 

ami jellemző az egész társadalomra, 
mindannyiunkra hatott. A társada-
lom jó részében felerősödtek azok 
az egzisztenciális szorongások, ami 
amúgy is jellemző ránk, de aztán 
most hatványozottan jelentkezett. 
Ennek a szorongásnak a jó részét a 
szülő óhatatlanul kivetíti a gyerekre 
is. A gyerek is kap ebből, ha közvetve 
is. Kisebb korosztályban is, középis-
kolásoknál is – én elsősorban velük 
dolgozom – megnőtt a szorongó gye-
rekek száma.”

Hogy mekkora méreteket öltött ez 
a jelenség, egyelőre nem tudni, de 
vigyáznunk kell arra, hogy ne becsül-
jük alá – véli Ferencz-Salamon Alpár, 
a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének szakmai alelnöke, az 
Apáczai Csere János Pedagógusok 
Házának igazgatója. Az oktatáspoliti-
kai szakértő nem hiszi, hogy a jelen-
ség intenzitását vagy éppenséggel, 
hogy mekkora átfogó jellege lehet 
a társadalomra, a diákokra nézve, 
bárki is felmérte volna, de érdemes 
lenne, ugyanakkor tanácsadási lehe-
tőséget is kellene biztosítani ezeknek 
a családoknak.

„Akárcsak a felnőttek, a gyerekek 
is direkt tapasztalóként élték át ezt az 
időszakot, a digitális világ pozitív és 
negatív oldalai mind tapasztalhatók 
lettek, és nagyban szerepet játszott 
az, hogy az adott családok hogy tud-
ták ezt kezelni. Hogy ki tudták-e moz-
dítani a gyereket a számítógép elől? 
Hogy volt-e a gyereknek bármilyen 
délutáni tevékenysége, amely során 
friss levegőn tudott lenni, vagy vala-
milyen közösségben vehetett részt?” 
– fogalmazott. Hozzátette, az ő gyer-
mekei is sok időt töltöttek napköz-
ben számítógép előtt, és nem mindig 
tudatosan, de amikor csak lehetett, 
igyekeztek programokat szervezni 
számukra, egy-egy sétát, kirándulást, 
kutyasétáltatást beiktatni. Ugyanak-
kor, hangsúlyozta, nagy probléma 
az, hogy sok helyen – például Csík-
szeredában is – a tinédzserek szá-

mára nincs egy olyan közösségi tér, 
ahová mehetnének. „A digitális világ 
odaköti a gyerekeket a képernyő elé 
úgy, ahogy annak idején odakötött 
minket a tévéhez és a videólejátszó-
hoz. Sok tanulmány született abban 
az időben, hogy a tévének és a vide-
ónak a hatása, a technológia hatása 
milyen negatív formákat tud ölteni a 
gyerekek szocializációjában, és nem 
is az iskola, hanem a család volt, 
amelyik megtette a különbséget. 
Most megkerestek olyan szülők is, 
akik elmondták, hogy nagyon jó volt 
ez az online világ, miért is kell vissza-
menni a suliba?”

„Nőtt-e az esetszám?”

Az elején meg volt ijedve, amikor 
online oktatásba kerültek, de aztán 
megszokta – mondta el hetedik osztá-
lyos gyerekéről egy másik édesanya. 
„Olyan szempontból szerencsénk 
volt, hogy itthonról dolgoztam én 
is, és időközönként a férjem is. Én a 
konyhában intéztem a dolgokat, a 
férjem az egyik szobában, az iskolás 
gyerekünk a másik szobában. Néha 
biza rá kellett nézni, vagy megnézni 
a digitális tanteremben, hogy milyen 
feladatok vannak feltéve, vagy akár 
rászólni, hogy matekóra közben ne 
játsszon. Aztán belekényelmesedett, 
hogy ez így jó, és biza, mikor vissza 
kellett menni, elkezdett szorongani, 
éjszaka nem tudott elaludni, jött ki 
és sírt, tette fel a kérdéseket, hogy 
mi lesz és hogy lesz. Ő most más osz-
tályban kezdett, és ugyanígy, azok a 
gyerekek, akik cikluskezdők, jobban 
megsínylették.”

Az édesanya úgy véli, nagy prob-
léma a gyerekek elmagányosodása 
is, mert sok szülő nem tehette meg, 
hogy otthon marad a gyerekével déle-
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A szociális 
készségek 
közösségben 
fejlődnek, az 
otthonüléstől, 
a csak a csa-
ládban eltöl-
tött hetektől, 
hónapoktól 
nem.

ASZTALOS LEHEL, 
SZOCIÁLPEDAGÓGUS, 
PSZICHOLÓGUS

Az elszigetelődés, a bezártság, a folyamatos bizony-
talanság rányomta a bélyegét a gyerekek, kamaszok 
mindennapjaira is. Hogy járvány van, hogy kell menni 
suliba, nem kell menni suliba, online oktatás van, hibrid 
oktatás van, hogy vigyázni kell, barátokkal, kortársakkal 
találkozni nem lehet, de legalábbis nem úgy, ahogy ko-
rábban. Mindez hosszú távon kihat a gyerekekre, káros 
hatásai már most észlelhetők  testi és lelki fejlődésük 
szempontjából egyaránt. A szakemberek szerint pedig 
egyre több fiatalnál jelentkeznek szorongásos panaszok.

lőtt, és a gyerek a megszokott tanulá-
si közegből, a társaitól távol hirtelen 
egyedül maradt otthon, és egyedül 
kellett megoldja a helyzetet. Nagy fe-
lelősséget is rótt rájuk mindez, főként 
azokra a gyerekekre, akik nem is vol-
tak szokva a számítógéphez. S noha 
hamar beletanultak, megszokták az 
online oktatást, most vissza kell szok-
ni. „És minden bizonytalan. Minden 
nap megkérdezi a gyerekem: anya, 
nőtt-e az esetszám? Mert nem tudja, 
hogy jövő héten mi fog történni. A 
stresszfaktor elég kemény, a szülők 
is bizonytalanságban élnek, ráadásul 
van, ahol még anyagi vonzata is van 
a pandémiának, és hiába nem mond-
ja a szülő a gyereknek, az érzi.” Az 
édesanya az óvodáskorú gyerekéről 
is mesélt, akit délelőttönként – amíg 
a tesója „iskolában”, és ők „munká-
ban” voltak – nehéz volt lefoglalni, 
ilyen körülmények között nehéz volt 
rá odafi gyelni, illetve megértetni 
vele, hogy csendben kell lennie.

Túlterhelt szülő-gyerek 
kapcsolat

A szociális képességeik megsínylik 
ezt a helyzetet, a kicsiké és nagyoké 
is. A szociális készségek közösségben 
fejlődnek, az otthonüléstől, a csak a 
családban eltöltött hetektől, hóna-
poktól nem – hangsúlyozza Asztalos 
Lehel. „Ez az időszak nagyon-nagyon 
túlterhelte a szülő-gyerek kapcsola-
tokat, több szempontból is. Egyrészt 
több időt töltöttek együtt, lényege-
sen többet, mint eddig bármikor, 
napokat, heteket, hónapokat, tulaj-
donképpen összekötve. Több volt a 
konfl iktusforrás, a szülőre hárult na-
gyon sok olyan, az iskolai tevékeny-
séggel kapcsolatos feladat, ami nem 
az ő dolga lenne. Például a szülőnek Egyelőre visszakerültek az iskolába a gyerekek, de nem tudni, meddig
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