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• Közel másfél éve 
„szenved” az oktatá-
si rendszer, és annak 
minden érintettje – 
pedagógusok, diákok 
és szülők – a korona-
vírus-járvány és az 
annak megfékezése 
érdekében hozott 
korlátozások miatt. Az 
aktuális szabályok és 
előírások szinte hét-
ről hétre változnak, 
és ma már jó eséllyel 
annak is nehezére esik 
lépést tartani, aki az 
elején zokszó nélkül 
vágott bele az online 
oktatásba. Ilyen körül-
mények között vajon ki 
tud megfelelő figyel-
met szentelni a jövő 
generációjának? Pszi-
chológussal, oktatási 
szakemberrel és egy 
sokat tapasztalt édes-
anyával jártuk körül a 
virtuális térbe szorult 
tanrend negatív hatá-
sait és a közoktatást 
érintő gyermekjóléti 
kérdéseket.

H A J N A L  C S I L L A

I skola másként évet éltünk az el-
múlt időszakban, amelyben ta-
lán a rengeteg megszakítás volt 

leginkább fárasztó, hiszen számos 
tanintézetben néha már alig követ-
hető ütemben váltották egymást a 
személyes jelenlét mellett és az on-
line térben zajló oktatási időszakok. 
A bizonytalan kezdet és vég nagyfo-
kú kontrollhiányt eredményezett a 
pedagógusok, gyerekek és családok 
körében, hiszen nem lehetett hosszú 
távra tervezni. „Az egy évvel ezelőtt 
kezdődött online oktatásra Romá-
niában senki nem volt felkészülve. 
Hatalmas kihívást jelentett minden-
kinek, és amíg belerázódott a tanár, 
diák és szülő, el is jött a nyári vaká-
ció” – fejtegette az online tanítás té-
máját kérésünkre Szalay Zsuzsanna 
székelyudvarhelyi pszichológus, is-
kolai tanácsadó.

Az első periódust a kuszaság jel-
lemezte, a helyzetet pedig a minisz-
tériumi rendeletek sem segítették. 

Kevés fogódzó állt rendelkezésre, 
és ami volt, az is gyorsan változott. 
A szakember szerint káosz jellemez-
te az első időszakot, de a gyerekek 
megpróbáltak alkalmazkodni a 
helyzethez. Az ősz aztán nagy remé-
nyekkel indult, a rövid ideig tartó je-
lenléti oktatás után azonban megint 
jött az online, ami azért volt kicsit 
jobb, mert voltak működő progra-
mok – például a Google Classroom 
–, stratégiák, a családok is fejlődtek 
időbeosztás szempontjából, de to-
vábbra is nagy kihívást jelentett a 
digitális tanrend – elevenítette fel az 
elmúlt időszakot a pszichológus.

Később mutatkoznak meg 
a hosszú távú hatások

A legkisebbeknek hatalmas nehezí-
tés volt az óvoda bezárása, hiszen 
számukra ott, a közösségben kez-
dődött volna el a szocializálódás, 
és a személyes jelenlét hiánya meg-
nehezítette az alkalmazkodást. „A 
közösségi élmények fejlesztő hatásai 
nagyon hiányoztak a kicsiknek. Sok 
szülő megpróbálta ezt más találko-
zások, összejövetelek révén pótolni 
számukra, ami jót tett” – vélekedett 
Szalay Zsuzsanna.

Az alsó tagozatosok, főleg az 
egy-négy osztályosok esetében már 
eleve kritikusnak gondolták a szak-
emberek az online tanulást, és ez be 
is bizonyosodott, hiszen az első há-
rom osztály a készségek – olvasás, 
írás, számolás – kialakításáról szól. 
Ezeknek a megtanításában, illetve 
begyakoroltatásában a digitális tér 
nem tudta hozni a személyes jelenlét 

hatékonyságát. „Egy tanítónéni sok 
esetben úgy tanítja a betűket, hogy 
megfogja a gyerek kezét, vezeti a vo-
nalakat, megmutatja, hogy kell fog-
ni a ceruzát. Sajnos ezekre nem volt 
lehetőség. Nagy felelősség is hárult 
így a szülőkre, hisz nekik kellett ezt 
kivitelezniük a gyakorlatban” – ma-
gyarázta a pszichológus.

Szalay Zsuzsanna rámutatott: 
ebben a szakaszban valóban problé-
más a helyzet, hiszen ekkor alakul-
nak ki az automatizmusok, ráadásul 
a hosszú távú hatások csak később 
fognak megmutatkozni. „Remél-
jük, hogy nem lesz túl maradandó, 
mert a készségek kialakításának 
nagyon szenzitív fázisában történt 
a kiesés. Ha borúlátóak vagyunk, 
azt is mondhatnánk, hogy ez a ta-

nulási zavarok melegágya is lehet, 
de bízunk benne, hogy személyes 
oktatással pótolni lehet a hiányt” – 
hangsúlyozta Szalay Zsuzsanna.

Megfosztva a közösségi élet 
élményeitől

A kiskamaszoknál már kialakultak 
a készségek, ott az új ismeretek át-
adása a fontos. Ezért ők a közösségi 
élet élményeit hiányolták az online 
oktatásban, ott volt számukra visz-
szaesés. „Beszorultunk ősszel a 
négy fal közé, és ez pszichésen is 
megterhelte a közösséget. A járvány 
második hullámának a veszélyei is 
nagyfokú stresszel és bizonytalan-
sággal jártak mindenki számára. A 
kiskamaszok és kamaszok sok eset-

ben enyhén depresszív tüneteket 
is mutattak, főleg ha nem találkoz-
tak egymással, és a kommunikáció 
digitálisan történt” – fejtette ki a 
székely udvarhelyi pszichológus. 

Ebben a korban egyfajta önálló-
sodási és identitáskeresési folyamat 
zajlik le bennük, és a kortársak ha-
tása most kevés volt, a kiskamaszok 
és a kamaszok ezt nehezen élték 
meg. Szalay Zsuzsanna szerint az 
oktatásban az volt a zavaró, hogy túl 
sok információ, túl sok követelmény 
jött szembe velük egy olyan csator-
nán – online formában –, amely ese-
tében számolni kellett volna olyan 
tényezőkkel, mint az idegrendszeri 
terheltségi szint vagy a tanulási mo-
tiváció csökkenése. Ezek ugyanis 
törvényszerűen megjelennek egy 
idő után, hiszen nincs annyi kon-
taktus, a fi gyelem nagyon könnyen 
elterelhető, nehéz visszahozni, az 
együttműködés is csökken. „Pró-
bálták a pedagógusok is változatos 
ötletekkel megoldani a problémát, 
de nehezítette a helyzetet, ha a peda-
gógus ugyanazt az óratartási módot 
választotta, mint élőben, és ez nem 
működött hosszú távon” – magya-
rázta a szakember. Az online tan-
rend ugyanakkor a cyberbullying, 
tehát az internetes zaklatás elterje-
déséhez is hozzájárult.

Nem elég egy-két hét 
a visszarendeződéshez

Az elmúlt időszak nagyfokú szellemi 
és lelki kifáradáshoz vezetett a pe-
dagógusnak és gyereknek körében 
egyaránt. Sokaknak ezért valóságos 

Gyermekjólét négy fal között
Az online oktatás miatt lelki zavaroktól szenved a gyerekek egy része – ki fi gyel rájuk?

„ A pszichológus határozot-
tan állítja: sokkal gyako-
ribbak lettek a depresszív 
tünetek a gyerekek köré-
ben, az önbántalmazás, 
az öngyilkossági gondola-
tok sem ritkák, és sajnos 
az öngyilkossági kísér-
letek különböző formái 
is megsokszorozódtak.
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