
lálkozhat az osztálytársaival, mehet 
iskolába, mégis ez a fajta bizonyta-
lanság sokukban szorongást, félel-
met kelt.

„Féltem, hogy vissza kell menni a 
suliba. A barátaim hiányoztak, de az 
egész iskola nem. Főleg azért, mert 
nagyon elszoktunk, mindenki, a ta-
nárok is. A hibrid nagyon rossz volt, 
mert nehéz volt úgy, hogy be is járni, 
össze-vissza járni. Aztán az online is 
nehéz volt az elején. Elvonta a fi gyel-
memet, hogy otthon vagyok, nehéz 
volt magam rávenni, hogy megírjam 
a nem kötelező feladatokat, nehéz 
volt úgy koncentrálni, hogy otthon 
voltam, a háttérben a háziállataim, a 
család jött-ment” – ezt már egy ötödi-
kes diák osztotta meg velünk.

Azt is elmondta, azért is félt, mert 
még nem ismerik a tanárokat, keve-
set találkoztak szemtől szemben. „A 
karantén alatt nagyon lusta lettem. 
Azelőtt minden alkalmat kihasz-
náltam, hogy kimehessek, de most 
van olyan, hogy hív le egy barátom, 
és nem megyek. Ettől a bent üléstől 
mintha elment volna az életkedvem. 
Az online oktatás könnyebb, de ami-
kor elkezdődött ez az egész, akkor a 
rendes tanítás volt jobb, könnyebb. 
Nagyon rossz az, hogy minden át-
meneti, ma megyünk, de lehet, hogy 
holnap nem. Nincs egy biztos pont 
ebben az egész rendszerben, olyan, 
mintha sosem lennénk képben. Úgy 
érzem, hogy ráncigálnak bennün-
ket, mint egy bábut. Az lenne a jó, 
ha teljesen normálisan, a régi mó-
don visszatérnénk a suliba, maszk és 
minden nélkül, vagy maradunk on-
line-ban év végéig, és következő év-
ben kezdenénk teljesen normálisan. 
De ez nem tőlünk függ, minket nem is 
kérdeznek. Persze, ők sem jókedvük-
ből csinálják” – mondja. 

Főként a kezdő évfolyamoknál – 
előkészítő, ötödik, kilencedik osz-
tály – fokozottabb a szorongásfaktor, 
mert mire a gyerekek kezdtek volna 
hozzászokni az amúgy is szorongást 
keltő ismeretlen helyzethez, egy új 
közösséghez, emberekhez, jött az on-
line oktatás – fejti ki a pszichológus. 
„Online térben nem lehet közösséget, 
csapatot kovácsolni. A tanítók, osz-
tályfőnökök mondják, hogy úgy kezd-
ték ezt a félévet, mintha szeptember 
lenne, mindent elölről kell kezdeni. 
Az online sok gyereknek biztonságot 
nyújtott. Ugyanakkor felerősödött 
a bullying jelenség is, ami amúgy 
is egyre fokozottabban jelen van az 
iskoláinkban, de az online térben, 
amiben most rengeteg időt töltöttek 
a fi atalok, teljesen másként zajlik a 
kommunikáció, kevesebb a korlát, a 
visszafogó erő, mint az élő kapcso-
latokban. A konfl iktushelyzeteket, 
ami adódik online térben is, teljesen 
másképp kezelték, másképp oldották 
meg. Nincsenek azok a fékek, mint 
ami az élő kapcsolatokban. Szinte fék 
nélkül kommunikálnak, nyilváníta-
nak véleményt, közölnek egymással 
tényeket, bántóak. Ez is felerősödött, 
ezt látom és hallom a középiskolás di-
ákoktól, hogy biza gyakoribb és erő-
sebb volt ez a zaklatási forma.”

A család és az iskola szerepe

Nagy szerepe van az osztályfőnök-
nek, az iskolának, de nagy szerepe 
van a családnak is, hogy a gyerek 
milyen érzelmekkel tér vissza az is-
kolába – emeli ki Ferencz-Salamon 

Alpár. „Személyiségtípustól is függ, 
hogy ki hogyan éli meg. A családnak 
nagy szerepe van abban, hogy mi-
képpen küldi vissza a gyereket, izgal-
makkal telítetten-e, hogy akaratlanul 
olyan üzenetet is juttat el a gyerek 
felé, amitől görcsöl, szorong és fél. 
De az iskolának is szerepe van. Bár 
nehezen, de megszokták a gyerekek 
az online oktatást, és sok esetben in-
teraktívabb órákat kaptak, mint egy 
frontális táblára írós krétás történet-
nél. Sok esetben javultak a tanulmá-
nyi eredmények is. Nem tudjuk, hogy 
ez a lexikális tudásban majd mit fog 
jelenteni, de a sikerélménye a gye-
rekeknek, ott, ahol tanultak, készül-
tek rendszeresen, megnövekedett. 
Ilyen tekintetben van a pohárnak a 
tele oldala”  – mondja a szakember. 
Úgy véli, most, hogy visszamentek a 
gyerekek, az iskola részéről a legna-
gyobb hiba az lenne, hogy rászaba-
dulnak a gyerekekre, és kezdik „eről-
tetett menetben” beléjük sulykolni 
a tananyagot, megtölteni őket házi 

feladattal. Így azzal a következtetés-
sel maradnának a családok és a gyer-
mekek, hogy mégiscsak jobb volt ott-
hon. „Az iskola és a pedagógus oda 
kellene fi gyeljen, hogy a mértékle-
tesség, a relevancia, a terhelhetőség 
határain belül maradjon még akkor 
is, hogyha tananyagot kell pótolni. 
Hogy ne azzal az érzéssel marad-
janak, hogy mégiscsak jobb volt a 
számítógép előtt, otthon. Miközben 
a digitális oktatásban is előfordult, 
hogy a klasszikus tanítási módszere-
ket próbálták alkalmazni a tanárok, 
kérdés, hogy most összehangolják-e 
a helyszíni oktatást a digitális világ 
hatékony eszközeivel” – emeli ki Fe-
rencz-Salamon Alpár.

Elvesztett motiváltság 

Egy vidéki iskolában ismét jelenlét-
tel oktató, szintén neve elhallgatását 
kérő tanítónő úgy látja, negyedikes 
diákjai nagyon megváltoztak az on-
line oktatás időszaka alatt. „Nagy a 
visszaesés, a tanuláshoz való viszo-
nyuktól kezdve a viselkedési normá-
kon keresztül a mozgásig. Valahogy 
kimennek szünetre, de fáradtak, 
megszokták, hogy későn fekszenek. 
Igyekeztem az online óra 45 per-
cében lényegre törő lenni, érdekes 
anyagokat küldeni nekik, most is 
fogom alkalmazni ezeket a jelenléti 
oktatásban. De látszik a gyerekeken, 
hogy elvesztették a motiváltságukat. 
Sokukon látszik az elmagányosodás, 
kimaradt a kortársakkal való találko-
zás, és ez kihatással van mindenre. 

Ezen kívül ott van a mozgás hiánya, 
ezt a saját gyermekemen is látom. El-
fáradtak, fásultak lettek” – véli a ta-
nítónő, aki szerint mindezeket helyre 
kell hozniuk az elkövetkezendőkben, 
meg kell keresni a pozitívumokat, és 
azokra erősíteni.

Az iskolába járás ad egy keretet, 
ritmust a hétköznapoknak: fel kell 
kelni, mosakodni, felöltözni, el kell 
menni iskolába. És ez hosszú időre 
megszűnt – mutat rá Asztalos Lehel. 
„A középiskolás diákok egy jó része 
röhögve meséli, hogy nyolc előtt öt 
perccel valahogy kimászott az ágyból, 
pizsamában leült a számítógép elé, 
bejelentkezett, kamerát nem kellett 
kapcsolni, a tanár azt látta, hogy jelen 
van, és akkor vissza lehetett feküdni, 
vagy közben játszani online az osz-
tálytársakkal, barátokkal. Nagy ré-
szük szétesett, strukturálatlanná vál-
tak a napjaik, heteik, hónapjaik, csak 
úgy elvoltak, lézengtek. És most vissza 
kell állni, ami nagyon nehéz, ráadásul 
nem tudjuk, hogy meddig tart.”

A szakember nyomatékosítja: jó 
lenne ugyanakkor folyamatosan le-
hetőséget adni a kicsiknek és nagyok-
nak is, hogy hangot tudjanak adni a 
szorongásaiknak, félelmeiknek, ku-
darcélményeiknek. És nem kellene 
magasabb elvárásokat támasztani a 
gyerekkel szemben, mint amennyire 
a képességei, a saját ritmusa engedi. 
Sokkal fontosabb a szülő-gyermek 
kapcsolatra erősíteni – mert ez az 
alapja mindennek, ez ad fogódzót 
a gyerekeknek, biztonságot –, mint 
az iskolai teljesítménye. „Tegyük fel 
őszintén a kérdést magunknak: mi 
történik, ha elmarad néhány lecke? 
Vagy mi történik, ha az elsős gyermek 
nem decemberre tanul meg írni, ha-
nem júniusra vagy második osztály 
elejére? Hová ez a nagy rohanás, siet-
ség, görcs? Sokan szeretnék, hogy mi-
nél hamarabb álljunk vissza a normá-
lis kerékvágásba, de ugyanoda nem 
lehet. Dőre elképzelés, hogy hirtelen 
be lehet pótolni, be lehet hozni azt, 
ami az elmúlt időszakban kimaradt. 
Az egyetlen igazán fontos az lenne, 
hogy arra vigyázzon a szülő, hogy ez 
a helyzet ne a szülő-gyerek kapcsola-
tot vágja haza, és ne annak a rovására 
történjenek a dolgok.” 

Mindenképp fokozottan fi gyel-
jünk a gyerekeinkre, vegyük észre, 
ha gond van, például teljesítmény-
csökkenés vagy akár testi tünetek, 
és kérjünk segítséget, ha szükség – 
húzza alá.

PÉTER BEÁTA

kellett megtanítani az első és másodi-
kos gyerekét írni és olvasni. Ez eleve 
egy plusz feszültségforrás. Folyama-
tos konfl iktus, teher a szülőnek, a 
gyereknek.”

A pszichológus hozzátette: a szülők 
beleláttak olyasmibe is, amibe „nor-
mális” esetben nem: hogy hogyan 
teljesít a gyerekük, mennyire aktív. 
„Óhatatlanul összehasonlítási, viszo-
nyítási alapja lett, osztálytársakhoz 
viszonyították a saját gyerekeiket, 
elkezdtek kétségbeesni, hogy az ő 
gyerekük gyengébben olvas, vagy 
nem fogalmaz jól, nem megy úgy a 
matek, mint az osztálytársának. És 
ez szorongást növel a szülőben, és 
rajta keresztül a gyerekben. Kialakult 
egyfajta teljesítményszorongás, ami 
egyértelműen a teljesítménnyel kap-
csolatos a gyerekek egy részében. A 
szülő – érthető módon – szeretné, ha 
az ő gyereke is úgy teljesítene, mint 
az osztály többi gyereke. És ez plusz 
teher a gyereknek, mert a szülő egy 
magasabb elvárásszintet, egy ma-
gasabb megugrandó lécet támaszt 
vele szemben, aminek vagy meg tud 
felelni, vagy nem. Ha nem, kudarcél-
ménye van, szorongani kezd. Minél 
jobban szorong, annál rosszabbul 
teljesít. Ráadásul egy olyan környe-
zetben szorong, amely biztonságot 
kellene nyújtson neki. És egy ördögi 
spirál lesz ebből az egészből.”

Minden átmeneti, 
nincs biztos pont

A járványügyi besorolás szerint az 
iskolák hol megnyitják kapuikat, hol 
ismét áttérnek online oktatásra, és 
noha most a legtöbb diák jelenléti ok-
tatásban részesül, folyamatosan ott 
van a kérdés, hogy meddig. S noha 
sok gyerek örvendett, hogy végre ta-
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Most, hogy 
visszamentek 
a gyerekek, az 
iskola részéről 
a legnagyobb 
hiba az lenne, 
hogy rásza-
badulnak a 
gyerekekre, és 
kezdik „eről-
tetett menet-
ben” beléjük 
sulykolni a 
tananyagot.
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L MI LESZ?
Sem tanulni, sem barátkozni nem ugyanolyan a számítógépen keresztül




