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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Infrastrukturális fejlesztésekre, tízezer 
Kárpát-medencei fi atal megfelelő képzé-

séhez szükséges intézmények építésére és 
felújítására fordítja a Mathias Corvinus Col-
legium (MCC) azt a 94,5 milliárd forintnyi 
támogatást, amelyet az év végén a magyar 
kormány a kollégium vagyonát kezelő Tiha-
nyi Alapítványnak juttatott. Szalai Zoltán, az 
MCC főigazgatója a Magyar Nemzetnek adott 

interjúban elmondta: Budapesten és a vidé-
ki városokban is tradicionális, patinás épü-
letek szolgálhatják a tudományos-kulturális 
célkitűzéseket.

Az MCC jelenleg kilenc, jövő ősszel pedig 
már 17 helyszínen biztosít képzési lehetősé-
geket – mondta, hozzátéve: terveik szerint a 
jövőbeli fejlesztésekkel 35 településen lesz-
nek elérhetők az anyaországban és a hatá-
ron túl. Az intézmény jelenleg 2500 diákot 
képez ingyenesen tízéves kortól az egyetem 

végéig, számuk a következő években tízezer 
fölé emelkedik majd.

 Szalai  hangsúlyozta: olyan ismereteket 
akarnak adni, amelyeket a fi atalok máshol 
nem kaphatnak meg, és kiemelte, hogy a ré-
gióban egyedülálló vezetőképzési módszer-
tant biztosítanak az MCC-s hallgatók számá-
ra. A főigazgató a lap kérdésére leszögezte: 
az MCC ideológiailag független, de nem ér-
téksemleges. „Nyíltan vállalunk és képvise-
lünk egyfajta értékválasztást. Az MCC egyik 

alapértéke, hogy hiszünk a közösségek ere-
jében, és hogy az ember csak ilyen közössé-
gek tagjaként tud kiteljesedni. A magyarság 
esetében így gondolunk nemzetünk külhoni 
tagjaira, akikkel elválaszthatatlan érdek- és 
értékközöséget alkotunk” – fogalmazott.

 Szalai Zoltán kitért arra is: a cél az, hogy 
az MCC gyakorlatilag fenntartsa magát, ezt 
szolgálja az állami részvények Országgyűlés 
általi korábbi átadása, és ezért tartják fon-
tosnak a könyvpiaci terjeszkedést is.

Tízezer Kárpát-medencei diákot képezne a Mathias Corvinus Collegium

A szakember szerint olyan gyakorlatokra van szükség, amelyek mérsékelik
a számítógép előtti ülés negatív hatását

ONLINE TORNAÓRA: A TANÁRNAK A SZOKVÁNYOSTÓL ELTÉRŐEN KELL RÁVENNIE A GYEREKEKET A MOZGÁSRA

Néha a karkörzéshez sincs elég hely
Az online tornaórán nem lehet 
ugyanazt elvárni a diákoktól, mint 
a tornateremben, hiszen a legtöbb 
lakásban nincs elég hely még a 
karkörzéshez sem, ugyanakkor 
sokszor többen vannak a szobában. 
A tanárnak a szokványostól eltérően 
kell rávennie a gyerekeket a mozgás-
ra, amelynek hiánya és a több órás 
számítógépezés komoly gondokat 
okozhat a testi fejlődésben. 

 » HAJNAL CSILLA

M inden gyerek tanuljon meg úszni 
és korcsolyázni, az iskolai napok 
pedig kezdődjenek 45 perc moz-

gással – számolt be terveiről a Digi24 tele-
vízióban Novák Károly Eduárd, Románia új 
ifj úsági- és sportminisztere, aki nem tartja 
helyesnek, hogy a tornatanárok egy része 
az online oktatás idején is tornaterembe 
illő gyakorlatokat követel a diákoktól. Véle-
ménye szerint néhány egyszerű tornagya-
korlat célravezetőbb lenne, de ennél sokkal 
fontosabb a rendszeres mozgás megtanítá-
sa. Szerinte az iskolai oktatásnak egy 45 
perces mozgással kellene kezdődnie. A 
csíkszeredai származású sportminiszter 
Csíkszereda volt polgármesterét, Ráduly 
Róbert Kálmánt hozta fel példaként, aki 
néhány éve azt kérte az iskoláktól, hogy 
minden osztályt hetente vigyenek el úszni 
és korcsolyázni. A miniszter szerint ezt jó 
lenne az egész országban bevezetni.

Jó kamera is kell a jó tornaórához
Az online tornaórán nem lehet ugyanazt 
elvárni a diákoktól, mint a tornaterem-
ben, hiszen a gyerekek otthona korlátokat 
szab: legtöbb lakásban nincs elég hely 
még a karkörzéshez sem, és sokan van-
nak egy térben, sok esetben még labdá-

juk sincs a diákoknak otthon. Vass Imre, 
a székely udvarhelyi Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Kollégium testneve-
lés tanára megkeresésünkre kifejtette, 
ugyanaz a helyzet mint a zenével, online 
tanrendben megmutathat a tanár né-
hány erősítő gyakorlatot, és kérheti, hogy 
csinálják vele vagy nélküle, de nem egy-
szerű, mert megfelelő digitális eszköz, 
kamera is kell, amelyen a gyerek láthat-
ja jól a tanár mozdulatait. „Sok esetben 
hiába állítjuk be a kamerát, ha hátrébb 
lépünk, a gyerek csak részleteket lát, és 
azokat is szakadozva a tanár mozdulata-
iból. Hasonló a helyzet gyerekekkel is. Ha 
például a diák fekvőtámaszt végez az asz-
tali számítógép kamerája előtt, akkor már 
nem látjuk, hogy mit csinál. Én az online 
tanrendben érdekesebb, nem szokványos 
videókat osztottam meg velük, olyanokat, 
amelyek segítenek nekik abban, hogy fi zi-

kailag erősödjenek, és amelyek különböző 
készségek fejlődését segítik” – mondta el 
tapasztalatait a tornatanár. 

Mint fogalmazott, félórás, órás edzés-
tervet kért a diákoktól, és volt, aki ügye-
sen megcsinálta, sőt volt, aki videót is 

készített róla. „Nem lehet ugyanazt várni, 
mint az iskolában, meg kell nézni, hogy 
mennyi helye van, meg tudja-e csinálni, 
amit kérek. Lehet, hogy nincs egyedül a 
szobában, a család is ott van, sokan fe-

szélyezve érzik ilyenkor magukat. Próbál-
tam fi gyelni arra, hogy a fi zikai egészség 
mellett a lelki egészségüket se hanya-
goljam el, ne tegyem ki kínos helyzetek-
nek” – hangsúlyozta a székelyudvarhelyi 
testneveléstanár. Fontos kérdés az is, 
hogy mit szeretne elérni a tanár az online 
órán? Azt, hogy letudja húsz perc alatt 
a tornagyakorlatokat, vagy azt, hogy 
maradjon is valamivel a diák a tornaóra 
után, ehhez pedig meg kell mozgatni a 
fantáziájukat is. Kisebbekkel akadály-
pályát készített, régi játékokat tanított 
meg nekik, mint például a gumizás, vagy 
táncokat „vett elő”, hogy minden szinten 
megmozgassa a képzelőerőjüket – részle-
tezte nekünk Vass Imre.

Lesznek gondok 
a mozgáshiány miatt
Az értékelésnél a tanár csak annyi tud, 
hogy elvégezték-e a diákok vagy nem a 
feladatokat, vagy sem – tért ki a minő-
sítésekre a tanár. Volt, aki levideózta az 
edzését, és azt értékelte, de online tan-
rendben kiesik a pontos lemérése annak, 
hogy hány métert ugrott helyből vagy 
ötből hányat dobott kosárra, hányszor 
rúgott kapura a diák. „Úgy látom, hogy 
a nagyobb gondok ezután jönnek, és ne-
künk, testnevelőknek, gyógytornászok-
nak és pszichológusoknak is sok lesz a 
munkánk, mert a helytelen testtartást, 
ami a számítógép előtt ülő helyzetből 
fakad, nehéz kijavítani. Egy felnőttnek 
is gondjai vannak a testtartással, hana-
pi nyolc órát ül gép előtt, de egy gyerek 
esetében torzulhat a vázizomzat, hiszen 
nincs még kialakulva. Már vannak is 
ilyen visszajelzéseink” – világított rá a 
testnevelőtanár a szegényes mozgás és a 
rengeteg számítógép előtt töltött idő ne-
gatív hatásaira. Mint fogalmazott, ezért 
olyan típusú testgyakorlatokra van szük-
ség, amelyekkel megpróbálják mérsékel-
ni ezeket a negatív hatásokat.

 » Novák Károly Eduárd ifjúsá-
gi- és sportminiszter nem tartja 
helyesnek, hogy a tornatanárok 
egy része az online oktatás ide-
jén is tornaterembe illő gyakor-
latokat követel a diákoktól.
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