A regionális fejlesztő irodához (PDO) tartozó

OKTATÁSI TÁMOGATÁSI
PROGRAM (ESP)
A 2020-as esztendő amolyan hullámvasutazásra hasonlít: sok új tervvel és
elhatározással indultunk, mit sem sejtve arról, hogy két hónap múlva be kell
zárnunk és a terveinket a vágyak közé sorolhatjuk át (ki tudja, meddig).
Március 21-én az indiai kormány az egész országra vonatkozóan zárlatot hirdetett.
Ezzel sok ember elveszítette a napi betevő falatját, mentálisan megbetegedett,
kihullott az oktatásból… Természetesen, mint mindennek, ennek is két oldala van: a
szerencsés oldalon vannak azok, akik biztonságos otthonban lehetnek, otthonról
tudnak dolgozni vagy tanulni. Ugyanakkor másoknak száz, vagy akár ezer mérföldet
kellett vándorolniuk az országutakon, hogy egyáltalán hazajussanak. Sokan életüket
vesztették út közben, vagy vasútállomásokon töltötték a végtelennek tűnő időt, s
nem tudták, hová jutnak el.
Júniusban, amikor az új tanév kezdődött volna, a kormány úgy döntött, hogy az
iskolák nem nyitnak ki, hanem az oktatás online módon folytatódik.
Gujarat államban 23 kollégium kapott támogatást az ESP-n keresztül.
De a zárlat miatt az iskolák és a kollégiumok zárva vannak. Így a március-április
során kapott támogatásokat csak részletesen tudták felhasználni, amiről ezúton
számolunk be:
Bár a 2019/20-as tanévet záró
vizsgák már épp’ küszöbön voltak,
végül ezekre nem került sor. A 10.
és a 12. osztályos diákok kivételével
a többiek mind automatikusan
fölsőbb osztályba léphettek.
Az iskolák bezárása olyan gyorsan
történt, hogy a diákok egy része
még a saját holmiját sem tudta
magához venni a kollégiumban.

Az üres Meghraj-i fiúkollégium

Néhány kollégiumot a kormány
adminisztratív központként vett
igénybe, vagy Covid-kórházat
létesítettek bennük.
A Meghraj-i kollégium, mint Covid-19-es kórházi osztály

Mivel a kollégiumok és az iskolák zárva vannak, az oktatás online folytatódik. Egyes
kollégiumok esetében a nővérek sorra látogatják a kollégista gyerekeket: biztosak
akarnak lenni abban, hogy tudnak a Covid-járványról, ismerik a veszélyeket.
Tankönyveket, munkafüzeteket visznek nekik. Noha az iskolák és a kollégiumok
zárva vannak, az ESP-hez érkező adományok továbbra is a gyerekeket segítik: ezzel
jutnak online tanulási lehetőséghez, és egyáltalán: cél, hogy a tanuláshoz való
jogukat hangsúlyozzuk.
Az adományokat a következőkre fordítottuk:
- étkezési gabona vásárlása,
- a kollégisták iskolai tandíjának támogatása,
- a kollégiumok dolgozóinak bére (gondnok és szakács),
- szociális segítség a zárlat idején,
- alapvető gyógyszerek,
- a kollégiumok fenntartása.
Sok család a zárás idején elveszítette a
kenyérkeresetét. Pl. a Karuna Niketan-i
és Radhanpur-i kollégiumokat
működtető nővérek a falvak vezetőinek
és ifjúsági csoportjainak segítségével
mintegy 325 rászoruló családot
azonosítottak (közöttük kollégisták
családjait is). A hivatalos engedélyek
megszerzését követően a szerzetesek
felkeresték a falvakat és alapvető
szükségleti cikkeket – benne 25 kg rizst
és 4 l olajat – vittek a családok számára.
India egyes államainak kormányai mostanában felülvizsgálják a rendelkezéseket, és
– főleg a magasabb évfolyamokba járó diákok számára – szeretnék újra megnyitni
az iskolákat. De döntés még nincsen…

