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KONZULTÁCIÓ BORBOLY CSABÁVAL  

2021.03.30.- 2021.04.09. 

 

Konzultáció helye> 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoport. 

 

Téma> 

A koronavírus harmadik hullámának eredményeként számos új intézkedést hozott a 

kormány. Egy újabb intézkedés, amelyről az oktatási minisztertől , Sorin Cîmpeanu- tól 

gyakran lehetett hallani az elmúlt néhány napban, a tavaszi vakáció meghosszabbítását 

irányozza elő. 

 

Jelen konzultáció során a Hargita megyei szülők meglátásairól szeretnénk egy teljesebb 

képet kapni azt illetően, hogy hogyan vélekednek a jelenlegi, módosított tanévszerkezetet 

illetően. 

 

Arra kérjük, válaszával Ön is járuljon hozzá ahhoz, hogy a minél részletesebb képet kapjunk a 

szülők helyzetéről ebben a tekintetben. Amennyiben van Önnek valamiféle javaslata vagy 

észrevétele a témához, azt kommentben megtehetik. Az iskolásokat illetően Ön mely 

megoldást látná a legmegfelelőbbnek a jelenlegi helyzetben? 

 

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/
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Megadott válaszlehetőségek> 

1. Jó az egy hónapos vakáció, fontosabb, hogy gyerekeink egészségesek maradjanak. 

2. Jó az egy hónapos vakáció, de szerintem nem kellene ezért egy héttel lerövidítsék 

a nyári vakációt. 

3. Túl hosszúnak tartom az egy hónapos vakációt, az eredeti tanterv szerint kellene 

folytatni a tanévet, online oktatással 

4. Túl hosszúnak tartom az egy hónapos vakációt, az eredeti tanterv szerint kellene 

folytatni a tanévet, tantermi oktatással 

Hozzászólóktól kapott visszajelzések> 

- 

Összegzés> 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoportban közzétett konzultációs témára 295 

válasz érkezett, amelyek a következő képpen oszlanak meg: 

A válaszadók jelentős többsége, 81%-a túl hosszúnak tartja az egy hónapos vakációt, úgy 

vélik, az eredeti tanterv szerint kellene folytatni a tanévet, tantermi oktatással. 

9% (26 válaszadó) szerint jó az egy hónapos vakáció, fontosabb, hogy gyerekeink 

egészségesek maradjanak. 7%-uk szintén úgy véli, hogy jó az egy hónapos vakáció, de nem 

kellene ezért egy héttel lerövidítsék a nyári vakációt.  

Csupán 3% válaszolta azt, hogy az egy hónapos vakáció túl hosszú, az eredeti tanterv szerint 

kellene folytatni a tanévet, online oktatással. 

 

Az alábbi ábra részletesen szemlélteti a válaszokat.  

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/
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Túl hosszúnak tartom az egy hónapos vakációt, az eredeti
tanterv szerint kellene folytatni a tanévet, tantermi oktatással

Jó az egy hónapos vakáció, fontosabb, hogy gyerekeink
egészségesek maradjanak.

Jó az egy hónapos vakáció, de szerintem nem kellene ezért egy
héttel lerövidítsék a nyári vakációt.

Túl hosszúnak tartom az egy hónapos vakációt, az eredeti
tanterv szerint kellene folytatni a tanévet, online oktatással

Mely megoldást látná a legmegfelelőbbnek a jelenlegi helyzetben? 


