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áldás volt, amikor februárban szá-
mos településen visszaülhettek a 
diákok az iskolapadba. Akkor a szé-
kelyudvarhelyi pszichológus is azt 
gondolta, elég lesz pár hét a visszará-
zódáshoz, de azt kellett tapasztalnia, 
hogy egy hónapba is beletelt, amíg a 
gyerekközösségek felengedtek. 

A középiskolások esetében az 
osztályközösségek sínylették meg az 
elszigetelődést. A kilencedik és tize-
dik osztályokban, ahol már építkez-
nie kell(ene) a közösségnek, nagyon 
megviselte a kohéziós erőt a digitális 
oktatás. „Az lett volna a jó, ha minél 
több időt vagyunk együtt, nekem 
több diákom is sírt, amikor megtud-
ta, hogy vissza kell állni online tan-
rendbe. Sok iskola már reagált arra, 
hogy nem megy ez a fajta online okta-
tás, és átálltak egy másik módszerre 
több helyen” – tudtuk meg. Szalay 
Zsuzsanna azt is elmondta: ezúttal 
a tanárok is jobban együttműköd-
tek, fi gyeltek arra, hogy ha az egyik 
Meet-találkozót tart, akkor mások 
vizsgafeladatokat adjanak. „Ezeket 
hamarabb életbe kellett volna léptet-
nie a pedagógusközösségnek, akkor 
ők is könnyebben viselték volna a 
helyzetet” – osztotta meg tapasztala-
tait a szakember.

Égető szükség lenne iskolai 
tanácsadókra

A székelyudvarhelyi pszichológus 
határozottan állítja: sokkal gyako-
ribbak lettek a depresszív tünetek a 
gyerekek körében, az önbántalma-
zás, az öngyilkossági gondolatok 
sem ritkák, és sajnos az öngyilkos-
sági kísérletek különböző formái 
is megsokszorozódtak. Jellemző 
egyfajta általános érdektelenség is: 
amikor már lehetőségük volt talál-
kozni, nehezebben mozdultak ki a 
gyerekek. Ezenkívül a táplálkozási 
zavarok és a szorongásos zavarok is 
elterjedtebbek lettek.

Szakmai csoportokban már egy 
ideje szorgalmazzák, és most már 
minisztériumi szinten is ígéret van 
arra, hogy megoldják azt a szinte em-
bertelennek minősíthető helyzetet, 
ami jelenleg az iskolai tanácsadókat 
terheli: 800 gyerekre jut egy pszicho-
lógus. Szalay Zsuzsanna rámutatott: 
van, amikor nagy az igény az iskolai 
tanácsadókra, máskor mérsékelt, de 
amikor ismét visszatértek a szemé-
lyes jelenlét mellett zajló oktatás-
hoz, egyértelműen túlterheltté vált 
a rendszer. Ez is jelzés arra, hogy a 
nyolcszázas határt le kell csökken-
teni, és már 400-500 gyereklétszám 
esetén kellene egy külön szakem-
ber – nemcsak pszichológus, hanem 
szociális munkás is.

A pszichológus elmondása sze-
rint sok esetben nem a gyerekkel 
adódnak gondok, hanem a csalá-
dokkal. A gyerekek online tanrend-
be való bekapcsolódását sok minden 
nehezítette, így például az inter-
net-hozzáférés hiánya, vagy családi 
konfl iktusok. „Sokszor szükség len-
ne szociális munkásra, aki kimegy 

terepre, feltérképezi a családokat. 
A segítő szakemberek szorosabb 
együttműködésére van szükség, a 
segítő hálózat átgondoltabb kidol-
gozására, hiszen jelenleg egyáltalán 
nincs szociális munkás a közokta-
tásban. Ők rengeteget tudnák segíte-
ni a mi munkákat is, például általuk 
tudomást szerezhetnek a családok 
a segélyekről, juttatásokról, lehető-
ségekről” – részletezte a közoktatás 
szociális hálójának alapvető gondja-
it Szalay Zsuzsanna.

A kiskamaszok több figyelmet 
igényelnek

Az iskolai tanácsadási rendszer túl-
terheltségére világított rá Ferencz-Sa-
lamon Alpár, a Romániai Magyar Pe-
dagógusszövetség (RMPSZ) szakmai 
alelnöke is. „Az online oktatás nem 
tudta teljes mértékben visszaadni azt 
a fajta – jó értelemben vett – kontrollt, 
odafi gyelést, amit a fi zikai jelenlétű 
oktatás tud biztosítani az iskolában. 
Ezért bizonyos lelki zavarok, függő-
ségek, szorongások súlyosabb formát 
öltöttek az online oktatás alatt. Az ok-
tatási rendszernek is képesnek kelle-
ne lennie, hogy ezzel foglalkozzon” – 
vélekedett a csíkszeredai pedagógus.

A tapasztalat egyébként azt mu-
tatja, hogy a kisebb korú gyerme-
kekre a család és a pedagógus is 
fokozottabban fi gyel, az óvodai és 
elemi oktatásban tehát erőteljesebb 
a szülők és pedagógusok ilyen fajta 
kontrollja. Az online oktatásban így 
a kockázati kategóriát elsősorban 
a kiskamaszkor jelenti, hisz ez az a 
kor, amikor a családok úgy gondol-
ják, hogy önállóbbak a gyerekeik, 
és kevesebb következetesebb odafi -
gyelésre van szükségük. „Holott az 
életkori sajátosságukból fakadó ér-
deklődés és kíváncsiság sok esetben 
elvonta a tanulásról a fi gyelmet az 
online oktatásban” – magyarázta az 
RMPSZ alelnöke. Ez megmutatkozik 
a tanulmányi eredményekben, vagy 

abban, hogy gyakran hiányoznak a 
digitális órákról, de az is megfi gyel-
hető, hogy jobban bezárkóztak, és 
érdeklődőbbé váltak a nem feltétle-
nül pozitív üzenetű tartalmak iránt.

Az öt-nyolc osztályosok – csak-
úgy, mint a középiskolások – önma-
gukban voltak otthon, és jellemzően 
nem kapták meg a következetes oda-
fi gyelést. Ferencz-Salamon Alpár 
szerint ezzel a jelenséggel foglal-
kozniuk kell a közoktatásban dol-
gozó pszichológusoknak, nevelési 
tanácsadóknak, más szakemberek-
nek, mert az online tér, mint sok 
minden más, függőséget tud kiala-
kítani. „Bár jelmondatok szintjén 
sok minden ott van a közoktatásban, 
ezek közül kevés valósul meg. Ilyen 
többek között a túlterhelt nevelési 

tanácsadási rendszer átszervezése. 
A pszichológusok, nevelési tanács-
adók, logopédusok munkájának le-
fedettsége szenved amiatt, hogy túl 
sok gyerek jut egy szakemberre” – 
magyarázta Ferencz-Salamon Alpár.

Mit okoz hosszú távon 
a digitalizáció?

Az RMPSZ szakmai alelnöke úgy 
véli, az államnak fel kellene tudnia 
mérni, amit Finnországban vagy 

Észtországban már megtettek: hogy 
a digitalizáció mellett a digitális 
környezetben megvalósuló gyer-
mekjólétre is oda kell fi gyelni. En-
nek érdekében szorosabb együttmű-
ködést, kölcsönös támogatást kell 
kialakítania a társadalmon belül a 
család és iskola között. Mindehhez 
azonban hiányoznak az oktatáspo-
litikai irányvonalak és az ezekhez 
hozzárendelt költségvetés.

„Amíg ezt nem tudatosítja magá-
ban az oktatási irányítás, a döntés-
hozás, addig sajnos esetlegesebbek a 
megoldások és azok hatékonysága is. 
Sok szakember szorgalmazza Romá-
niában is – mind kisebbségi, mind 
többségi vonalon – hogy a digitali-
záció hatására is oda kell fi gyelni. 
De szkeptikus vagyok azzal kapcso-

latban, hogy a válság- és járványke-
zelési intézkedések, például a meg-
hosszabbított vakáció hatásainak a 
magyarázása, illetve a tanévszerke-
zettel való elfoglaltságok közepette 
mikor lesz kész ebben a tekintetben 
is lépni a tanügyminiszter? Nem úgy 
gondolom, hogy nincs elég szakem-
ber a hazai közoktatásban vagy azon 
kívül, hanem nincs elég humán- és 
pénzügyi erőforrás szánva erre” – 
szögezte le Ferencz-Salamon Alpár. 
Szerinte amíg ebben a tekintetben 

nincs előrelépés, addig nem tud 
mélyrehatóan foglalkozni a rendszer 
a jelenséggel, és a szorongó, lelki 
zavarokkal küzdő, függőségekkel 
élő gyerekek ott maradnak a tanin-
tézetek vagy a család hatáskörében. 
Csakhogy nem mindegyik család 
vagy iskola képes egy ilyen helyzetet 
megfelelően kezelni.

A szülők is elfáradtak

A digitális oktatással kapcsolatban 
talán arról esik a legkevesebb szó tár-
sadalmi szinten, hogy miként hatott 
az elmúlt egy év a szülőkre, akik sok 
esetben munkájuk rovására maradtak 
otthon, hogy gyerekeik pedagógusai 
legyenek. Csíky Csengele, a marosvá-
sárhelyi Magyar Szülők Szövetségé-
nek elnöke arról számolt be: négy éve, 
amióta a szülők képviselőjeként tevé-
kenykedik, nem tapasztalt még ilyen 
szintű fáradtságot a szülők részéről. 
Úgy érzi, visszaesett az érdeklődés az 
oktatással kapcsolatban. „A szülők 
fásultak, fáradtak. Hiába küldünk ki 
egy-egy kérdőívet, nem reagálnak rá. 
Mi is azt érezzük, hogy »legyen már 
vége a tanévnek, pihenjünk meg«” – 
magyarázta az édesanya.

Eközben azt tapasztalja a saját 
gyerekein is, hogy nem akarnak is-
kolába menni, tanulni, kialakították 
a maguk kis zárt társaságát, öt-hat 
gyerekkel, és csak az érdekli őket, 
hogy együtt legyenek. „Nem a városi 
szórakozóhelyi együttlétre vágynak, 
hanem kint akarnak lenni nálunk, 
falun. A szerelmi életük sem kama-
szosan történik, hihetetlen nagy 
frusztráltság van bennük. Nincs kül-
ső visszajelzés, ezért a személyiség-
fejlődésük is másként alakul. A hat 
gyerek közül három már nagykorú, 
a kamasz fi ammal pedig teljesen új 
helyzet elé kerültem. Azt látom, hogy 
megváltoztak a társkeresési paramé-
terek is ezekben az időkben, mert ők 
is másként fejlődnek” – mondta el 
tapasztalatait Csíky Csengele.

„ A szerelmi életük sem 
kamaszosan történik, 
hihetetlen nagy fruszt-
ráltság van bennük. Nincs 
külső visszajelzés, ezért 
a személyiségfejlődé-
sük is másként alakul.

A középiskolások esetében az osztályközösségek 
sínylették meg az elszigetelődést, ami nagyon 
kikezdte a kohéziós erőt
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