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A rendszeres testmozgás hosszú 
távú kimaradása a gyermekek 
életében ahhoz vezethet, hogy a 
fi atal generáció talán csak akkor 
fogja tudatosítani magában az 
egészséges életmód alapjait, 
amikor már túl késő lesz – hívta 
fel a fi gyelmet megkeresésünk-
re Matei Linda, a kolozsvári 
Báthory István Elméleti Líceum 
testneveléstanára. A pedagógus 
szerint a szülői példamutatás 
a legfontosabb, hiszen ha a 
gyerek azt látja, hogy a felnőttek 
rendszeresen végeznek testmoz-
gást, ezt a mintát fogja követni.

 » KISS JUDIT  

S ok településen a második fél-
évtől is az online térbe kény-
szerül az oktatás: bár Kolozs-

vár hétfőn vörös forgatókönyvből 
sárgára „váltott”, egyelőre csak az 
elemisták és óvodások térhettek visz-
sza az iskola falai közé. Az online 
oktatás egyik legfőbb negatív hoza-
déka, hogy kevés rendszeres mozgás 
szerepel a gyerekek mindennapi éle-
tében. Matei Linda, a kincses város-
beli Báthory István Elméleti Líceum 
testneveléstanára úgy látja, kétség-
telen, hogy az online oktatásnak 
több negatív hatása van, mint pozi-
tív a gyermekek testi-lelki fejlődése 
szempontjából.

A gyerekkor a játékról, 
mozgásról szól
„Nem szeretnék közhelyekkel élni, 
ám a valóságot nem tagadhatjuk: a 
számítógép előtti többórás üldögé-
lés a lehető legrosszabb, ami gyerek-
korban történhet. A gyerekkor a já-
tékról és a mozgásról szól, a testünk 
és környezetünk közötti kapcsolatot 
így ismerhetjük meg a legjobban, és 
ennek hatására teljesíthetjük ki fi -
zikai és pszichés képességeinket. A 
rendszeres testmozgás hosszú távú 
kimaradása a gyermekek életében 
ahhoz vezethet, hogy ez a generáció 
talán csak akkor fogja tudatosítani 
magában az egészséges életmód 
alapjait, amikor már túl késő lesz” 
– fejtette ki a pedagógus. Arra is 
kitért, a testnevelés-oktatás elvei 
közül a legfontosabbnak az aktív 
és tudatos részvételt tartja, mely-
nek hatására a gyermek egész életre 

szóló egészségmegőrző és betegség-
megelőző magatartást sajátíthat el. 
„Az online oktatás ennek az elvnek a 
megfelelő érvényesülését szinte elle-
hetetleníti. Ám optimista emberként 
azt mondom, a gyermekek rugal-
masak, és semmi sem állandó, mint 
ahogy ez a vírushelyzet sem” – fogal-
mazott Matei Linda.

Lassan már egy éve, hogy kitört 
a járvány, és valószínűleg a legtöbb 
gyerek egy éven keresztül nem torná-
zott rendszeresen iskolai keretek kö-
zött. Kérdésünkre, hogy az online ok-
tatás egyáltalán milyen alternatívákat 
képes kínálni a testedzésre, a peda-
gógus azt mondta: több megoldás is 
terítékre került, de sajnos vele együtt 
még több megszorítás is. „Az ottho-
ni testedzésnek számtalan formája 
van, ám kisgyerekek esetében nem 
minden végezhető el szülői felügyelet 
nélkül. A lakásban való rohangálás 
vagy ugrálás veszélyes lehet, és ezt a 
képernyő másik oldalán lévő testne-
velő tanár nem ellenőrizheti. Emiatt 
a mozgásformák dinamikusságán és 
változatosságán kellett változtatni, 
ami természetesen a gyakorlatok és 
a fejlődés hatékonyságát csorbítja” – 
ecsetelte a pedagógus.

Nem csak fi zikailag fontos 
a csapatjáték
Az online oktatás velejárója, hogy 
nemcsak a tornaórák, de azokkal 
együtt a csapatjátékok is kimaradtak 
a fi atal generációk életéből, rendsze-
resen focizni, kosarazni, más csapat-

játékra sem járhattak a korlátozások 
miatt. A pedagógust arról is kérdeztük: 
melyek a csapatjátékok legfőbb pozitív 
hozadékai a fejlődő gyermekekre néz-
ve, nemcsak fi zikai értelemben. „Az 
online testnevelésből leginkább az 
hiányzik, ami a szociális együttműkö-
dést és a fair playt tanítja meg, ez pe-
dig a csapatjáték és csapatsport. A csa-
patjátékok, bár a fi zikai fejlődésben is 
fontos szerepet játszanak, a pszichikai 
és szociális fejlődést támogatják leg-
inkább. Egy csapatban lenni, közös 
célért küzdeni olyan lélektani jelensé-
geket indít el és fejleszt, mint a moti-
váció, csapatszellem, küzdés, kitartás, 
együttműködés, áldozathozatal, biz-
tatás és még sorolhatnám” – mondja 
Matei Linda.

Mint kifejtette, nem aggódik azo-
kért a gyerekekért, akik a járvány 
előtt is rendszeresen jártak különbö-
ző iskolán kívüli edzésekre, hiszen 
ők csak egy szünetet tartottak. „El-
lenben azok a gyerekek, akik sem 
járvány előtt, sem alatt, és nagy va-
lószínűséggel utána sem fognak jár-
ni testmozgásra, nem részesülnek a 
csapatsportok pozitív hozadékaiban. 
A sport és a testmozgás előnyeit nem 
lehet eléggé hangsúlyozni. Épp ezért, 
hogy még jobban támogatni tudjam 
a gyermekek testi-lelki harmonikus 
fejlesztését, második félévtől délutá-
ni tornakört szeretnék indítani” – 
mondta a pedagógus.

Szívszorító látvány 
a maszkban rohangáló gyerek
Kérdésünkre, hogy mi az, amit a su-
liba visszatérő elemistákkal a legin-
kább előtérbe fog helyezni tornaórá-
kon ennyi kimaradás után, Matei 
Linda azt felelte: kétségtelenül az ön-
feledt játékot. „Szárnyra kelt néhány 
hír, miszerint engedélyt kaphatunk a 
labdajátékokra, így ha a szabályozá-
sok lehetővé teszik, a hangsúlyt min-
denképp erre tenném. Megvallom 
őszintén, szívszorító a maszkokban 
rohangáló gyerekeket nézni, sőt nem 
egészséges, így azt hiszem, nemcsak 
mi, tanárok, hanem a gyerekek is an-
nak örülnének a legjobban, ha lega-
lább tornaórán maszk nélkül játsz-

AZ ONLINE OKTATÁS MIATT HÁTTÉRBE SZORULT A TESTEDZÉS, PEDIG ROPPANT FONTOS AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ MAGATARTÁS 

Nélkülözhetetlen a mozgás a gyerekek számára

Egy kicsi mozgás senkinek sem árt. A gyerekkornak elsősorban a játékról, mozgásról kellene szólnia
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hatnánk. De sajnos ez még nem 
lehetséges” – panaszolta a pedagó-
gus. Arról, hogy mi változott a tor-
naórák biztonságos megszervezését 
illetően az előző félévhez képest, 
Matei Linda kifejtette, lényegében 
nem változott semmi az első félév-
hez képest, csapatjátékokat úgy kell 
szervezniük a gyerekeknek, hogy 
betartassák velük a lehető legna-
gyobb távolságot. „A távolságtar-
tás és a maszk viselése jelentősen 
lecsökkentette a lehetőségeinket a 
tornaórán. A hangsúlyt az egyéni-
leg elvégezhető gyakorlatokra he-
lyeztük, melyeket tornateremben 
helyben végezhetnek, az udvaron 
pedig mozgásban” – sorolta a test-
neveléstanár. Hozzátette, az ugró-
kötelezést, kislabdával való ügyes-
ségfejlesztést, az ugró- és futóiskola 
gyakorlatait, illetve az erőfejlesztést 
a jelenlegi megszorítások fényében 
gond nélkül végezhetik.

A szülői példa 
a legjobb ösztönző
A pedagógust arról is faggattuk, mit 
tehetnek a szülők, hogy bár otthon 
valamelyest mozgásra ösztönöz-
zék az amúgy is a képernyők elé 
kényszerült és sok esetben okoste-
lefon-függő diákokat. Matei Linda 
kiemelte, a példamutatás nagyon 
fontos. „Úgy gondolom, ennél jobb 
ösztönző nem létezik. A gyermek a 
szülőt tartja élete legbiztosabb és 
legmegbízhatóbb pontjának. Ennek 
fényében minden, amit a szülő tesz, 
azt teszi a gyerek is. Ha szülőként 
a munkából hazatérve az első dol-
gunk, hogy bekapcsoljuk a tévét, 
vagy a telefonunkat „lapozzuk”, ne 
csodálkozzunk, ha a gyermekünk is 
azt csinálja. Tisztelet a kivételnek” 
– mutatott rá a tornatanár. Kifejtet-
te, ha felnőttként is a mindennap-
jaink része a testmozgás, legyen 
szó egyszerű sétáról vagy esti nyúj-
tógyakorlatokról, hitelt adhatunk 
a szavunknak, így nem szükséges 
könyörögnünk a gyermeknek, hogy 
telefon helyett járja meg magát.

 » A tornatanár 
a testnevelés-ok-
tatás elvei közül 
a legfontosabb-
nak az aktív és 
tudatos részvé-
tel elvét tartja, 
melynek hatá-
sára a gyermek 
egész életre 
szóló egész-
ségmegőrző és 
betegségmegelő-
ző magatartást 
sajátíthat el.

Miniszter: testnevelésórán is kötelező a védőmaszk

Testnevelésórán is kötelező a védőmaszk használata azon diákok számá-
ra, akik a zöld forgatókönyv szerint mehetnek iskolába – idézte a News.ro 
hírügynökség Sorin Cîmpeanu oktatási minisztert. A tárcavezető elmondá-
sa szerint az óvintézkedést az egészségügyi szakemberek kérték. „Igen, az 
egészségügyi szakemberek kérése, hogy maszkban történjen” – válaszolta 
a tanügyi tárca vezetője, amikor a Realitatea Plus hírtelevízió műsorában a 
testnevelésórák lebonyolítása kapcsán kérdezték. A miniszter elmondta, a 
tanintézetek megnyitásának szabályait rögzítő rendeletben minden hely-
zetre világos rendelkezéseket próbáltak adni, és az egyik vitatott kérdés a 
tornaóráké volt. „Végül az utolsó szó az egészségügyi szakembereké volt, 
és mérlegelve a pluszokat és mínuszokat, az jött ki, hogy a testnevelésórá-
kon is viselni kell a maszkot” – közölte Sorin Cîmpeanu. Matei Linda, a kolozsvári Báthory testneveléstanára 




