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Oktatóvideók kisiskolásoknak
Szabadidejében hozta létre az első osztályosoknak szóló videósorozatát
• Bár az elmúlt év 
online tanrendje sok 
kisiskolás gyerek, 
család és pedagógus 
mindennapjait meg-
keserítette, volt, akit 
arra inspirált ez az 
időszak, hogy tegyen 
azért, hogy megköny-
nyítse a legkisebbek 
online oktatását. Nagy 
Enikő Marosvásárhe-
lyen élő operatőr-vágó 
tavaly ősszel hozta 
létre az Erdélyi Online 
Iskola Youtube-csator-
nát, amelyet ma már 
több mint másfél ezer 
feliratkozó követ a 
Kárpát-medencéből.

H A J N A L  C S I L L A

Az Erdélyi Online Iskola alapí-
tója a tavalyi tavaszi karantén 
idején fejezte be a mesterkép-

zést a marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetemen, és egy vizsgafi lmet 
kellett készítenie a záróvizsgájára. 
Mivel nem lehetett kimenni a vesz-
tegzár miatt, egy animációs videó 
elkészítése mellett döntött. Megvá-

sárolta a programot, amivel most 
is vágja a videókat, és elkészítette 
Dragomán György író egyik novel-
lájának animációs változatát. „Sok 
szabadidőm volt akkor, és azon gon-
dolkodtam, mire használjam még 
ezt a programot. Az jutott eszembe, 
hogy meséket lehetne még elkészí-
teni, valaki felolvassa, és én vizu-
álisan megalkotom, ezután jött a 
leckék ötlete is tavaly október else-
jén egy kávé mellett” – mesélte el la-
punknak Nagy Enikő operatőr-vágó, 
a projekt ötletgazdája. Ezután fel is 
keresett egy első osztályosokat ok-
tató tanítónőt, és tőle kérte el a tan-
könyveket a három fő tantárgyból, 

majd lelkesen beszálltak kollégái is 
az Erdélyi Magyar Televíziótól, akik 
azóta is felolvasói a leckék megírt 
szövegeinek.

Főleg Magyarországról követik

Már 1600 feliratkozója van a videó-
megosztó csatornán az Erdélyi On-
line Iskolának, és meglepő módon 
a nézők hetven-nyolcvan százaléka 
Magyarországról követi őket. A ro-
mán- és magyarleckéket főleg az 
itthoniak nézik, Magyarországról, 
Szlovákiából, Ukrajnából pedig a 
matekleckéket és a magyar meséket 
követik – fejtette ki a videókészítő. 

Miután megalkotta az első tíz videót, 
úgy állt hozzá, hogy ha nem nézik, 
akkor nem fektet bele több energi-
át, hiszen önkéntes alapon valósítja 
meg a projektet. „Volt, hogy pedagó-
gusokat kértem meg, mondják el a 
következő heti leckéket, de egy-két 
hét után kimaradt az együttműkö-
dés, így eldöntöttem, hogy ha né-
zik, folytatjuk, ha nem, akkor nem. 
Meg is lepődtem, hogy nő a csatorna 
nézettsége. Amerikában van még 
ilyen jellegű használható tartalom, 
de az fi zetős változat” – magyaráz-

ta Nagy Enikő, hozzátéve, ők még 
nem gondolkodnak fi zetős tartalom 
előállításában. Maga vágja a videók 
hangját, grafi káját, illetve besegít 
neki egy pedagógiai gimnáziumba 
járó tizenegyedikes lány, aki a grafi -
kában, szövegírásban segít, és van-
nak újságíró kollégái, akik a Jeles 
napok című sorozatot szerkesztik, 
továbbá Koszorús Krisztina – Koszi-
ka – énekesnő is beszállt a projekt-
be, ő az énekeket, zenéket készíti el, 
amelyekből már meg is jelent kettő 
– tudtuk meg a projekt kitalálójától.

Egyelőre önerőből

A kis animációs fi lmek megalko-
tására használt programot általá-
ban magyarázó videók készítésére 
használják a marketingesek vagy 
különböző vállalatok, hogy 
egyszerűen és vizuálisan 
megértessék, mivel foglal-
koznak vagy mire jó a szol-
gáltatásuk, így megfelel a 
legkisebbek leckéinek ma-
gyarázatára, elmélyítésére 
is. Jelenleg az első osztályo-
sok tanterve mentén készíti 
el Nagy Enikő a magyarázó 
animációs anyagokat, zenés, me-
sés videókat. Egyelőre önerőből, 
külső anyagi segítség és támogatás 
nélkül valósítja meg a projektet a 
mintegy tízfős önkéntescsapat, de 
az ötletgazda azt szeretné, ha majd 
a nagyobb gyerekek számára is ké-
szíthetnének használható videókat. 
A videók nem helyettesítik az iskolai 
leckéket, de segítenek a könnyebb 
megértésben, például a román nyelv 
alapjainak elsajátításában.

Nagy Enikő operatőr-vágó 
elsősöknek készít magyarázó 
animációs anyagokat, zenés, 
mesés videókat
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Négy év a halál szigetén
18 nyelven beszél, három országban lakik felváltva, diákok százai 
rajonganak érte. Benedek Dezső nemcsak kiváló nyelvész és antropo-
lógus, hanem remek mesélő is. Tajvantól délkeletre fekszik az a kis 
sziget, ahol a globalizáció nem olyan rég még ismeretlen fogalom 
volt, az emberek teljes egyenlőségben éltek. A XX–XXI. század aztán 
átmenet nélkül tört az őslakókra, akik az új helyzetet nem tudták 
beolvasztani a kultúrájukba, így az fokozatosan leépül, eltűnik. De 
vajon ez várhat ránk, magyarokra is? Benedek Dezső négy éven át 
élt Irala szigetén és vizsgálta a jami ősközösségi kultúrát, műso-

runkban pedig párhuzamot vont köztük és a magyar nép között. 
A Nézőpont vendége, Benedek Dezső nyelvész, antropológus 
az ausztronéz jami kultúra talán legavatottabb ismerője, 
szellemi hagyatékuk megörökítője, olyan kultúrantropológiai 
kísérlet fűződik a nevéhez, amely a maga nemében egyedülálló 
a világon. A szigetet az orvosok a halál szigetének hívják, az 
antropológusnak saját bőrén kellett megtapasztalnia azt is, 

hogy miért. Az 1950-ben, Kolozsváron született Benedek Dezső 
1972-ben végzett a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen. 1978-ban 
hagyta el az országot, az Amerikai Egyesült Államokban telepedett 
le. Tizennyolc nyelven beszél, többek között japán, kínai és vietnami 
nyelven is. A Georgiai Állami Egyetem előadótanáraként kulturális 
antropológiát, kelet-ázsiai nyelveket és összehasonlító irodalmat 
tanít. A professzor doktori disszertációjából készült könyv, Az ősök 
éneke/The songs of the ancestors a világhálón is olvasható. Megfi-
gyeléseiről, kalandos utazásairól és a nevéhez fűződő ösztöndíjról 
mesélt a Székelyhon TV-nek. A Nézőpont következő adását pénteken 
12 órától láthatják a Székelyhon TV Youtube-csatornáján.
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