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Idén több napot kell dolgozni
A fi zetés nem igazi motiváló erő, szükségesek a pihenőnapok a feltöltődéshez
• Az idei hivatalos 
munkaszüneti napok 
több mint fele esik 
hétvégére, azaz a 
tizenöt hivatalos sza-
badnap közül csak hét 
lesz hétköznap. Aka-
ratlanul is kellemetle-
nül érinti a dolgozókat 
a kevesebb hivatalos 
szabadnap híre, pszi-
chológus fejtette ki a 
Székelyhonnak ennek 
lélektani okát.
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2020-ban a tizenöt hivatalos mun-
kaszüneti napból tizenegy esett 
hétköznapra, idén azonban csak 
hét lesz hétköznap, tehát négy hi-
vatalos munkanappal többet kell 
dolgoznunk 2021-ben.

Munkaszüneti napjaink

A jelenleg hatályban lévő munka-
törvénykönyv a következő dátu-
mokat szabja meg hivatalos mun-
kaszüneti napként: január 1. és 2. 
(újév napja és a második nap) – pén-
tekre és szombatra esett, továbbá 
január 24. (a román fejedelemségek 

egyesülésének napja) – vasárnap; 
április 30. (ortodox nagypéntek), 
ez a nyugati keresztény egyházak-
nál április 2.; május 1. (a munka 
ünnepe) – szombat; május 2. és 3. 
(az ortodox húsvét első és második 
napja) – vasárnap és hétfő, a nyu-
gati keresztény egyházaknál ez áp-
rilis 4-e és 5-e; június 1. (nemzetkö-
zi gyermeknap) – kedd; június 20. 
és 21. (az ortodox pünkösd első és 
második napja) – vasárnap és hét-

fő, a nyugati keresztény egyházak-
nál május 23-a és 24-e; augusztus 
15. (Nagyboldogasszony ünnepe) 
– vasárnap; november 30. (Szent 
András ünnepe) – kedd; decem-
ber 1. (Románia nemzeti ünnepe) 
– szerda; december 25. és 26. (ka-
rácsony első és második napja) – 
szombat és vasárnap. 

A három vallási ünnep helyett 
más – nem keresztény – közösségek 
tagjai háromszor két-két szabadnapot 

kaphatnak saját hitéletük ünnepei 
szerint – emlékeztet az Agerpres hír-
ügynökség a munka törvénykönyve 
szerinti előírásra. Minden év január 
15-éig kormányhatározattal állapít-
ják meg azokat a munkanapokat, 
amelyekre az állami alkalmazottak 
munkaszüneti napot kapnak a hiva-
talos szabadnapok előtt vagy után, 
valamint azokat a napokat is, amikor 
ezeket be kell pótolniuk – írja a mun-
ka törvénykönyve.

Miért érint rosszul 
a kevesebb szabadnap?
A hivatalos munkaszüneti napok 
általános célja az alkalmazottak 
hatékonyságának növelése azáltal, 
hogy biztosítják a pihenéshez való 
jogukat, illetve a turizmus serkenté-
se, hiszen egy-egy hosszabb hétvé-
gén sokan utaznak el akár az ország 
területén belül is máshová. Kacsó 
Erika pszichológus megkeresésünk-
re megfogalmazta, miért érinti kel-
lemetlenül az embert, ha kevesebb 
pihenőnapja van egy évben. Mint 
mondta, a fi zetés nem igazi 
motiváló erő, azért is szük-
ségesek a pihenőnapok, 
hogy feltöltődjünk, és ha 
előre jósolható a szakmai 
életben az, hogy mikorra 
tervezzük a kirándulásain-
kat, feltöltő tevékenysége-
ket, akkor másképp osztjuk be 
az energiáinkat is. „Ha kevesebb a 
pihenőnap, hamarabb kifáradunk, 
teherbíró képességünk sem olyan 
nagy, a teljesítményünk sem akkora, 
mint amikor van lehetőség feltöltőd-
ni, és ez a munka rovására is mehet. 
Ha kevesebb a szabadnap, akkor sok 
esetben alacsonyabb hőfokon égünk 
munka közben azért, hogy beosszuk 
az energiatartalékainkat, ezért nagy 
szükség van a feltöltődésre” – részle-
tezte a szakember.

Ha kevesebb a pihenőnap, hamarabb kifáradunk, 
ez pedig a teljesítmény és a munka rovására is mehet
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M inden gyerek tanuljon meg 
úszni és korcsolyázni, az isko-

lai napok pedig kezdődjenek 45 perc 
mozgással – számolt be terveiről 
nemrég a Digi24 televízióban Novák 
Károly Eduárd, Románia új ifj úsági 

és sportminisztere, aki nem 
tartja helyesnek, hogy a 
tornatanárok egy része az 
online oktatás idején is tor-
naterembe illő gyakorlatokat 
követel a diákoktól. Vélemé-
nye szerint néhány egyszerű 

tornagyakorlat célravezetőbb 
lenne, de ennél sokkal fontosabb 
a rendszeres mozgás megtanítása. 
Szerinte az iskolai oktatásnak egy 45 
perces mozgással kellene kezdődnie. 
A csíkszeredai származású sportmi-

niszter Csíkszereda volt polgármeste-
rét, Ráduly Róbert Kálmánt hozta fel 
példaként, aki néhány éve azt kérte 
az iskoláktól, hogy minden osztályt 
hetente vigyenek el úszni és korcso-
lyázni. A miniszter szerint ezt jó lenne 
az egész országban bevezetni.

Jó kamera is kell a jó tornaórához

Az online tornaórán nem lehet ugyan-
azt elvárni a diákoktól, mint a torna-
teremben, hiszen a gyerekek otthona 
korlátokat szab: a legtöbb lakásban 
nincs elég hely még a karkörzéshez 
sem, és sokan vannak egy térben, sok 
esetben még labdájuk sincs a diákok-
nak otthon. Vass Imre, a székelyudvar-
helyi Baczkamadarasi Kis Gergely Re-
formátus Kollégium testnevelő tanára 
megkeresésünkre kifejtette, ugyanaz 
a helyzet, mint a zenével, online tan-
rendben megmutathat a tanár néhány 

erősítő gyakorlatot, és kérheti, hogy 
csinálják vele vagy nélküle, de nem 
egyszerű, mert megfelelő digitális esz-
köz, kamera is kell, amin keresztül a 
gyerek láthatja jól a tanár mozdulatait. 
„Sok kamera esetében hiába állítjuk 
be, ha hátrébb lépünk, a gyerek csak 
részleteket lát, és azokat is szakadoz-
va a tanár mozdulataiból. A gyerekek 
esetében is így van, ha például a diák 
levágja magát fekvőtámaszba egy asz-
tali számítógép kamerája előtt, akkor 
már nem látjuk, hogy mit csinál. Amit 
én jónak láttam az online tanrendben, 
hogy osztottam meg velük érdekesebb, 
nem szokványos videókat, amelyek 
segítenek nekik abban, hogy fi zikailag 
erősödjenek, és amelyek különböző 
készségek fejlődését segítik” – osztot-
ta meg velünk tapasztalatait a torna-
tanár. Mint fogalmazott, félórás, órás 
edzéstervet kért vissza a diákoktól, és 
volt, aki ügyesen megcsinálta, sőt volt, 
aki videót is készített róla. 

Lesznek gondok 
a mozgáshiány miatt

Az értékelésnél csak annyi tud tör-
ténni, hogy a tanár tudja róluk, hogy 

elvégezték vagy nem a feladatokat – 
tért ki a minősítésekre a tanár. Volt, 
aki levideózta az edzését, és azt 
értékelte, de online tanrendben ki-
esik a pontos lemérése annak, hogy 
hány métert ugrott helyből vagy 
ötből hányat dobott kosárra, hány-
szor rúgott kapura a diák. „Úgy lá-
tom, hogy a nagyobb gondok ezután 
jönnek, és nekünk, testnevelőknek, 
gyógytornászoknak és pszicholó-
gusoknak is sok lesz a munkánk, 
mert a helytelen testtartást, ami a 
számítógép előtt ülő helyzetből fa-

kad, nehéz kijavítani. Egy felnőtt-
nek is gondjai vannak a testtartás-
sal, aki napi nyolc órát ül gép előtt, 
de egy gyerek esetében torzulhat a 
vázizomzat, hiszen nincs még ki-
alakulva. Már vannak is ilyen visz-
szajelzéseink” – világított rá a test-
nevelő tanár a szegényes mozgás és 
a rengeteg számítógép előtt töltött 
idő negatív hatásaira. Mint fogal-
mazott, ezért olyan típusú testgya-
korlatokra van szükség, amelyekkel 
megpróbálják mérsékelni ezeket a 
negatív hatásokat.

Online tornaórán végzett erősítő gyakorlatok
• Az online tornaórán nem lehet ugyanazt elvárni a 
diákoktól, mint a tornateremben, hiszen a legtöbb lakás-
ban nincs elég hely még a karkörzéshez sem, ugyanakkor 
sokszor többen vannak a szobában. A tanárnak a szokvá-
nyostól eltérően kell rávennie a gyerekeket a mozgásra.

Tornateremben nem jelentenek 
gondot a mozgásgyakorlatok, 
van elég hely, de sok otthonban 
minden egy karnyújtásnyira van
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