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 » KRÓNIKA

Amíg anya otthon vasal, főz, mosogat 
és takarít, addig apa pénzt keres. Ke-

let-Európában ez a családok jelentős részé-
ről elmondható, ám időközben azért teret 
nyer a házastársak közötti emancipáció. A 
témáról dr. Kádár Annamária pszichológus-
sal beszélgettünk.

A koronavírus-járvány időszakában ha-
talmas nyomás nehezedik a családnyákra, 

gyakran ők azok, akik a gyerekneveléssel 
járó logisztika mellett a háztartást veze-
tik, és közben otthonról dolgoznak. A házi 
munkamegosztás égetőbb problémaként 
jelentkezett, mint eddig bármikor, és annak 
hiánya feszültségekhez vezetett nagyon sok 
családban. A férfi ak gyereknevelésben való 
részvételének szükségességéről régiónként 
megoszlanak a vélemények. A klasszikus 
családmodell – amelyben a nő főz-mos-ta-
karít, dolgozik és közben gyereket nevel, a 

férfi  meg eljár dolgozni – megdőlni látszik. 
A kiegyensúlyozott családmodell egyenlő 
részvételt kíván meg a felektől, de úgy is 
mondhatnánk, hogy egyszerűen ott kell je-
len lenni, ahol éppen szükség van. 

„Egy férfi  nem attól lesz férfi , hogy meny-
nyi pénzt hoz haza, meg mennyi fi zetése 
van, meg kit tart el, vagy kit nem tart el, 
hanem igazából a felelősségvállalástól lesz 
férfi ” – véli a pszichológus. „Ahogyan egy 
apa viszonyul a saját érzéseihez, ahogy 

kezeli a dühét, a frusztrációit, az mind egy 
hatalmas minta a gyereknek. Sőt az lenne 
a legfontosabb, hogy minél több időt tölt-
sön egy apa a gyerekkel. Ez az az idő, főleg 
kisgyerekkorban, ami nem fog visszatérni. 
Attól, hogy ő pénzt keres, ez nem lehet egy 
igazolt hiányzás ezekben a helyzetekben” – 
mutatott rá az apa szerepének fontosságára 
dr. Kádár Annamária. A Nézőpont követ-
kező adását pénteken 12 órától láthatják a 
Székelyhon Tv YouTube-csatornáján.

Mosogathat-e az igazi férfi ? – Az apaszerepről Kádár Annamáriával

NEM VÁLTOZIK AZ ÉRETTSÉGI ÉS KÉPESSÉGFELMÉRŐ MENETRENDJE, CSAK A NEM CIKLUSZÁRÓ OSZTÁLYOK MENNEK NAGYVAKÁCIÓRA

Minden marad a régiben a végzősök számára
A nyolcadikosok és a tizenkettedike-
sek az eredeti tanévszerkezet szerint 
folytatják tanulmányaikat, a többiek 
vakáción lesznek április 2. és május 
4. között – ismertette csütörtökön 
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter, 
miután egyeztetett a szülők és diákok 
képviselőivel. Tananyagpótló órákra 
nem lesz szükség, ugyanis félévi dol-
gozatokat nem írnak a tanulók.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A z érettségit és a nyolcadik osztályo-
sok képességfelmérőjét is az eredeti 
menetrendben meghatározott idő-

szakban rendezik meg, a végzős diákok 
számára nem módosul a tanév szerkezete 
– jelentette be csütörtökön Sorin Cîmpea-
nu oktatási miniszter, miután a társadalmi 
párbeszéd biztosság ülésén tárgyalt a szülők 
és diákok képviselőivel. Arról is beszámolt, 
hogy a többi korosztály április 2. és május 
4. között vakáción lesz, a 2020–2021-es tan-
év pedig június 25-éig tart. Tananyagpótló 
órákra nem lesz szükség, félévi dolgozato-
kat ugyanis nem írnak a tanulók, és csök-
kentették a félévi lezárásához szükséges 
jegyek számát – magyarázta a tárcavezető.

A mostani bejelentés értelmében tehát a 
8. képességvizsgáját június 22–25. között 
tartják, az érettségi pedig június 28. – jú-
lius 1. között lesz. A végzősök eközben áp-
rilis 2–11. és április 30. – május 9. között 
lesznek vakáción, a köztes időszakban 
online vesznek részt az oktatásban. Mint 
ismeretes, idén a katolikusok és protes-
tánsok április 4-én, az ortodoxok pedig 
május 2-án ünneplik Krisztus feltámadá-
sát, a tavaszi vakációt pedig eredetileg 
úgy határozták meg, hogy mindkét ünnep 
idején valamennyi diák szabad legyen egy 
plusz egy hétig.

A 2. osztályosok képességfelmérőjét az 
eredetileg tervezett április 20–23. helyett 
a május 25–28. időszakban tartják. A 4. 
és a 6. osztályosok eközben az eredetileg 
meghatározott menetrend szerint adnak 
számot tudásukról. A karantén alá vont 
településeken a vesztegzár feloldása után 
szervezik meg a másodikosok, a negye-
dikesek és a hatodikosok tudásfelmérőit, 
valamint a végzősök próbavizsgáit – hang-
súlyozta a miniszter. Cîmpeanu szerint a 
döntések konszenzussal születtek meg, a 
tervek szerint már csütörtökön miniszteri 
rendeletben rögzítették a határozatokat. 
Arra az újságírói kérdésre, tudja-e valaki 
garantálni, hogy a diákok május 5-én visz-
szatérhetnek az iskolapadokba, Cîmpeanu 
úgy válaszolt, „senki nem tudja ezt garan-
tálni, kötelességünk gyorsan és felelősen 
alkalmazkodni a járvány alakulásához, 
nem tudom megjósolni a jövőt”. Leszögez-
te ugyanakkor, hogy „ez a tanév véget fog 
érni, és megtartják az országos vizsgákat”.

Mint ismeretes, az elmúlt napokban fe-
jetlenséget és bizonytalanságot váltott ki 
Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter nyilvános, 
sokszor ellentmondásos ötletelése a tan-

évszerkezet módosításáról. A hirtelen be-
jelentett, sűrűn változtatgatott módosítási 
tervek miatt a Szülői Szervezetek Országos 
Szövetsége és a Magyar Szülők Szövetsége 
is tiltakozását fejezte ki, leginkább amiatt, 
hogy a szociális párbeszédben részt vevő 
partnerekkel előzetesen nem egyeztettek, 
pedig azt az oktatási törvény 80-as cikkelye 
előírja azt. Ez csütörtökön végül megtörtént, 
és Sorin Cîmpeanu ezek után jelentette be 
az immár véglegesnek tűnő módosításokat.

Munkaügyi aggályok
Novák Csaba Zoltán oktatásügyekért fele-
lős szenátor még a csütörtöki bejelentések 
előtt lapcsaládunknak kifejtette, ezek a 
döntések nem a parlamentben születnek, 
hanem a minisztériumban. „A szülők fel-
háborodását jogosnak tartom olyan szem-
pontból, hogy váratlan helyzetek elé állítja 
őket, de járványügyi helyzetben ha kivár-
nák, hogy mindenkivel egyeztetni tudja-
nak, akkor valamikor április végére lenne 
döntés” – hívta fel a fi gyelmet szerdán az 
RMDSZ honatyája. Hozzátette, indokoltnak 
látta volna, hogy a munkaügyi miniszterrel 
közösen tegyék ezt a bejelentést, és térje-

nek ki benne arra is, hogy a családok mire 
számíthatnak, mert egyértelmű, hogy több 
tízezer családot érint hátrányosan, és nem 
mindenki tudja megoldani a gyerekfel-
ügyeletet. Amennyiben az intézkedés sür-
gősségi kormányrendeletként jelenne meg, 
és bekerülne a parlamentbe, akkor lenne 
lehetőségük módosítani, fi nomítani, de a 
miniszteri rendeleteken nem lehet, mert az 
a minisztérium hatáskörébe tartozik – mu-
tatott rá a szenátor.

Nem örülnek a menet közbeni 
változtatásoknak
A tanévszerkezetet érintő korábbi módosí-
tási tervek nem arattak osztatlan sikert a 
pedagógusok, szakmai szervezetek köré-
ben sem. „A tanév közben megváltoztatan-
dó szabályokat nem bátorítjuk. Nem úgy 
gondoljuk, hogy ez bármilyen formában 
kiszámítható és pozitív hatással lenne az 
oktatási folyamat egészére. Ugyanakkor a 
közegészségügyi szakemberek nem mi va-
gyunk, nekik kell megmondaniuk, hogy a 
járványügyi helyzetben hogyan kell eljár-
ni” – mondta a tanévszerkezetre vonatko-
zó, még kedden–szerdán elhangzó módo-
sítási tervekre reagálva Ferencz Salamon 
Alpár. A Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének (RMPSZ) országos szakmai 
alelnöke azt is megjegyezte, hogy nem lát-
ják az indítvány közoktatási vonatkozású 
pozitív hatását, ami egy ilyen viszontagsá-
gos tanévben elvárható volna. Kitért arra 
is, nem látnak garanciát arra, hogy az egy 
hónapos vakációra elküldendő gyerekek a 
szünidő alatt nem fognak találkozni fertő-
zött személyekkel, illetve hogy egymással 
nem fognak találkozni. „Ha mi most priori-
tást állítanánk fel közoktatási szempontok 
szerint, a cél az lenne, hogy a lemaradó 
diákokat minél jobban fel lehessen zár-
kóztatni, a vizsga előtt állókat felkészíteni, 
illetve a többi osztályokban a tananyagot 
pótolni, a kompetenciákat fejleszteni” – fo-
galmazott Ferencz Salamon Alpár.
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ROMegbeszélte. Sorin Cîmpeanu immár véglegesnek tűnő módosításokat ismertetett




