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A konzultáció helyszíne>
A Hagita Megye Tanácsa Facebook román és magyar nyelvű oldala, valamint a megyei
tanács elnökének román és magyar nyelvű Facebook oldala.

A konzultáció témája>
Hargita Megye Tanácsa a lakosság véleményét szeretné kikérni az új iskolai évtől az oktatási
intézményekben érvénybe lépő új szabályozásokról.
Éveken keresztül arra tanítottuk a gyerekeket, hogy legyenek közvetlenek, barátkozzanak és
osszák meg a játékaikat a többiekkel. Most meg pont az ellenkezőjét csináljuk? Vajon nem
zavarjuk össze őket? Mi lesz ha lejár a járványhelyzet? Hogyan fognak újra gyerekként
felszabadultan együtt nevetni? Vajon a szociális készségeik sérülnek? A több órás
maszkviselésnek tényleg nincs negatív következménye?
Kérjük, osszák meg az Önök és a gyerekeik tapasztalatait az iskola vagy az óvóda kezdésével
kapcsolatosan és válaszoljanak az alábbi kérdésre vagy akár részletesebben kifejthetik a
véleményüket az oktatási intézményekre vonatkozó törvénykezésről hozzászólásban vagy
privát üzenetben.
Ön hogyan vélekedik a gyerekek iskolába járását szabályozó törvényekről? (Kérem,
jelölje meg azokat a kijelentéseket, amelyekkel egyetért)
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Válaszlehetőségek >
1. A maszkviselés nem egészséges
2. Ártalmas a gyerekek egészségére
3. El kell törölni ezeket a szabályozásokat
4. Ne legyen on-line oktatás, járjanak a gyerekek iskolába
5. Ártalmas a gyerekek pszichés állapotára
6. Elveszi a gyerekek kedvét az iskolától
7. Ellehetetleníti az oktatást
8. Teljesen haszontalanok és betarthatatlanok
9. A szülőket megterheli anyagilag
10. Hasznosak lennének, de nem lehet betartani őket
11. Csak on-line oktatás legyen
12. Szükségesek és be is kell tartani őket
13. Még több szabályozásra van szükség.

Összegzés>
Összesen 7029 válasz érkezett a konzultációra.
În total au sosit 7029 de răspunsuri la consultare. A kapott válaszok azt mutatják, hogy azok,
akik kifejtették a véleményüket a konzultáción, nem értenek egyet azokkal az előírásokkal,
amelyek a gyermekek maszkviselését kötelezik az iskolában, és úgy gondolják, hogy a maszk
viselése káros a gyermekek testi és lelki egészségére. A válaszadóknak szintén egy nagy része
úgy gondolja, hogy ezek a szabályok elveszik a gyerekek kedvét az iskolától és hogy
ellehetetlenítik az oktatást, ezért ezeket a szábályozásokat el kell törölni.
A konzultáció során 73 hozzászólás érkezett, amelyek szintén a szabályozások eltörlését
támogatják.
Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem csak az elemi iskolában problémás a maszkviselés,
hanem a felsőbb oktatásban is. Egy szülő azt válaszolta, hogy a lánya XI. osztályos és
mindennap fejfájással megy haza az iskolából. Többen is azt válaszolták, hogy a gyerekek
fáradtak lesznek, nem tudnak figyelni.
Egy 30 éves tapasztalattal rendelkező gyerekorvos hozzászólása szerint ezek az intézkedések
súlyosan károsítják a gyerekek egészségét.
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Egy másik hozzászólás szerint a maszkviselésnek opcionálisnak kellene lenni, azok, akik nem
érzik magukat biztonságban viseljék a maszkot és tanuljanak on-line, de ezek a szabályok ne
legyenek kötelező jellegűek, hanem választhatóak, a higiéniai szabályozásoknak tiszteletben
tartásával.

A konzultációra érkezett válaszok eloszlása:

Ön hogyan vélekedik a gyerekek iskolába járását szabályozó
törvényekről?
Válaszok
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A maszkviselés nem egészséges
El kell törölni ezeket a szabályozásokat
Ártalmas a gyerekek egészségére
Ne legyen on-line oktatás, járjanak a gyerekek
iskolába
Ártalmas a gyerekek pszichés állapotára
Elveszi a gyerekek kedvét az iskolától
Ellehetetleníti az oktatást
Teljesen haszontalanok és betarthatatlanok
A szülőket megterheli anyagilag
Hasznosak lennének, de nem lehet betartani őket
Csak on-line oktatás legyen
Szükségesek és be is kell tartani őket
Még több szabályozásra van szükség.
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