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Megidézett történelem, megidézett kávéház

MÁRCIUS 15..

Kolozsvári középiskolások vetélked½je március idusán

Megidézett történelem, megidézett kávéház
natát. A János Zsigmond Unitárius
Kollégium diákjai Petêfi forradalmi szerepét szemléltették, a Brassai Sámuel
Elméleti Líceum csapata a Landerer
nyomdánál történteket elevenítette fel,
Táncsics Mihály kiszabadítását vitték
színre a Református Kollégium diákjai,
a Pilvax kávéház hangulatát idézték fel
az Apáczai Csere János Elméleti Líceum

így hát nekünk kellene az ê eszményüket, lelkületüket tovább éltessük.”
A zsérinek nem volt könnyé dolga,
hiszen, mint dr. Egyed Ákos is fogalmazott, felkészült csapatok között kellett
különbséget tenniük. A szoros vetélkedêben végül a Református Kollégium
diákjai bizonyultak a legjobbaknak,
másodikként az Apáczai Csere János

• Fotók: RAB ZOLTÁN

„A történelem ismerete segít eligazodni a mában. Ez a fiatalokra is érvényes:
akik korán megszeretik a magyar történelmet, annak kiemelkedê eseményeit, mint amilyen március 15-e, az
1848–49-es forradalom és szabadságharc, bekapcsolódnak egy ehhez
fézêdê vetélkedêbe, amellett, hogy
elmélyítik tudásukat, fogékonyabbak

• Táncsics Mihály kiszabadítását vitték színre és a Pilvax kávéház hangulatát is megidézték a kolozsvári diákok

lesznek a történelem iránt, mint azok,
akik nem vesznek részt hasonló megmérettetésen” – fogalmazott dr. Egyed
Ákos akadémikus, történészprofeszszor a kolozsvári magyar középiskolások történelmi vetélkedêjét követêen.
A Kolozsvári Kávéház címé mésort,
amelyet az Erdély Televízió március 15én közvetített, az RMDSZ fêtitkárságával partnerségben szervezte a televízió,
a vetélkedên az 1848-as forradalom
és szabadságharc eseményeit elevenítették fel a 9–12. osztályos diákokból álló csapatok. A diákok válaszait,
munkáját tekintélyes zséri értékelte:
a testület elnöke dr. Egyed Ákos akadémikus, tagjai Deák Árpád és Vincze
Zoltán, az Apáczai Csere János és a
Báthory István Elméleti Líceum nyugalmazott történelemtanárai. A diákoknak amellett, hogy igen változatosan megfogalmazott kérdésekre kellett
válaszolniuk, egy-egy rövid jelenetben
fel kellett eleveníteniük a szabadságharc valamely kiemelkedê mozza-

fiataljai, a Báthory István Elméleti
Líceum csapata a Nemzeti Múzeumnál
zajlott eseményeket értelmezte újra.
Vajnár János, a Brassai Sámuel
Elméleti Líceum történelemtanára
fontosnak tartja a hasonló történelmi
vetélkedêk évrêl évre történê lebonyolítását. „A történelemórákon a diákok többnyire csak az általános képet
látják. Ilyenkor lehetêségük van arra,
hogy együtt dolgozva és vetélkedve
még többet megtanuljanak akár egymástól, vagy pedig egy eseménnyel,
egy helyszínnel kapcsolatosan” – fogalmazott. Bogya Katalin, a Református
Kollégium pedagógusa szerint a múlt
gyökereihez is vissza kell nyúlni ahhoz,
hogy erês hajtásokat nevelhessenek az
iskolában a jövê számára, ez a történelmi vetélkedê pedig pontosan erre nyújt
lehetêséget. A kollégium tizedikes diákja, Oláh Szilárd igen fontosnak tartja
a hasonló ifjúsági megmérettetéseket.
„Akkor, Budapesten, fiatalok, velünk
egykorúak szervezték a forradalmat,

Líceum csapata végzett, a dobogó harmadik fokára a Báthory István Líceum
tanulói állhattak fel. A Brassai Sámuel
Elméleti Líceum és a János Zsigmond
Unitárius Kollégium fiataljai dicséretben részesültek. Az esemény fê partnere, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség Fêtitkársága jóvoltából valamennyi résztvevê emléklappal és értékes könyvcsomaggal térhetett haza.
Magyari Tivadar, a szövetség fêtitkárhelyettese a vetélkedêt követêen kiemelte: az RMDSZ oktatási fêosztálya
fontosnak tartja az iskolai oktatást kiegészítê, tehetségápolást szolgáló programok támogatását. „Az Erdélyi Magyar
Televízióval közösen egész Erdélyre
szeretnénk kiterjeszteni ezt a sorozatot,
hogy minél több városban minél több
tehetséges fiatal megszólalhasson” –
mondta a fêtitkárhelyettes.

MIKLÓSI ILDIKÓ ILONA
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„Az elmaradhatatlan kokárdát is viselem”

„Az elmaradhatatlan kokárdát is viselem”
A Szatmárnémeti Református Gimnázium hetedik osztályosait kérdeztük március 15. jelent½ségér½l.

F
Fontos
megemlékeznünk arról, hogy
a magyaroknak volt bátorságuk fellázadni az osztrák elnyomás ellen.
A magyar történelem egyik leglényegesebb forradalmát méltón meg
kell ünnepelni, és igyekszem megêrizni az ünnep szépségét és dicsêségét. Minden évben szereplêként
vagy résztvevêként jelen vagyok valamilyen megemlékezésen, illetve a templomi istentiszteleten, és szüleimmel történelmi témájú filmeket szoktam nézni március 15-én, illetve viselem a nemzeti színé kokárdát.
Képíró Dorottya

M
Magyar
vagyok, így nekem is fontos
a magyar forradalom és szabadságharc ünnepe. Azokra a hês forradalmárokra emlékezünk ilyenkor, akik
165 éve az életüket adták egy szent
eszméért, azért, hogy a következê
nemzedékek szabadon élhessenek.
Katona Réka

R
Református
magyar diáklányként
büszke vagyok származásomra, és
ezért idén szerepelek a református
templomban az erre az alkalomra
összeállított kulturális mésorban.
Természetesen magyar kokárdát is
viselek a mellemre tézve.
Kürti Beáta Melinda

A
Azért
fontos számomra a nemzeti
ünnep, mert ízig-vérig magyarnak
érzem magam, és úgy gondolom,
êseink tiszteletére illê évente megemlékeznünk az 1848-49-es eseményekrêl. Igazi megtiszteltetésnek
tartom, hogy êseimrêl tanulhatok
az iskolában, és leróhatom tiszteletemet emlékük elêtt. Ötödik osztályos koromban az iskola gyermekkórusában énekelhettem a
városban található Petêfi-szobor elêtt tartott emlékünnepségen, és meg is koszorúztuk a méalkotást. Tavaly a Hazafias
Versek Versmondó Versenyén vettem részt, idén pedig a
Láncos-templomban szavalok.
Szatmári Boróka

2013. március

A idén ünnepeljük az 1848-1849Az
ben végbement magyar forradalom
és szabadságharc 165-ik évfordulóját. Nagyon fontos ünnep ez, hiszen
úgy vélem, ha a forradalmi események nem következtek volna be több
mint 100 évvel ezelêtt, akkor ma
nem járhatnék magyar iskolába, és
lehet, sokkal rosszabb körülmények
között kellene élnie a ma emberének. Emellett az is elêfordulhat, hogy nem lenne béke a mi vidékünkön. Általában az
iskolában is megünnepeljük ezt a fontos évfordulót, majd a
templomban szüleinkkel meghallgatjuk Isten igéjét, ezt követêen pedig délután részt veszünk a Petêfi-szobor koszorúzásánál.
Tordai Julietta Anna

M
Március
15-én azokra emlékezünk,
akik 1848-49-ben olyan bátrak voltak, hogy büszkén mentek szembe a
biztos halállal is azért, hogy egy igaz
ügyet szolgáljanak, és készek voltak
életüket adni a magyar szabadság
reményében. Magyar létemre fontosnak tartom ezt az ünnepet, éppen ezért minden évben meg is tartom azt, és édesanyámmal kimegyünk a Petêfi-szobornál
rendezett ünnepi koszorúzásra. A színházban megtartott
ünnepi elêadásra is szívesen el szoktam menni, és az elmaradhatatlan kokárdát is viselem.
Potor Andrea

M
Minden
év március 15-én megemlékezünk a magyar forradalomról és
szabadságharcról. Fontos nekem a
nemzeti ünnep, hiszen én is magyar
vagyok. Mint minden évben, idén is
kokárdát tézünk majd a mellünkre,
és részt veszünk az ünnepi megemlékezésen. Idén különösen érintett
vagyok az ünnepség megszervezésében, ugyanis az osztályközösségünk az osztályfênöknê
irányításával szép kis mésorral készült, amelyet be is mutat
az iskola diákjainak a Láncos-templomban.
Csáki Attila

SZÖVEG ÉS FOTÓK: VÉGH BALÁZS
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HulladékgyÅjtés egészséges versenyszellemben

Legalább 250 fa életét mentették meg a sepsiszentgyörgyi iskolások

HulladékgyÅjtés egészséges versenyszellemben

Pitty és Potty, az iskolás zebrapintyek
Az iskolán belül a 4. D osztály nyerte el az Újrahasznosítás
osztálya címet, és az ezzel járó fênyereményt, egy pár zebrapintyet. Dénes Xénia negyedikes diák elmondta, a lánypinty a Pitty, míg a fiú a Potty nevet kapta, minden nap
megetetik, megitatják a madárkákat és kitakarítják a kalitkát. A pintyek tanítás alatt is énekelnek, nagyon figyelnek,
ha a gyerekek is dalra fakadnak vagy éppen verset mondanak, de néha a tanci letakarja a kalitkát, hogy a madarak ne vonják el a figyelmet a tanulásról. Szász Krisztina
felidézte, hogy édesapja kitakarított egy nagy nyomdát,
onnan rengeteg papírhulladék került ki, ez is hozzájárult a
gyêzelmükhöz. Dali Mátyás szerint az egész osztály lelkesen részt vett a munkában, otthon is törekednek arra, hogy
szelektíven gyéjtsék a hulladékot. A nagyobbak is örömmel
vettek részt a hulladékgyéjtésben, Imreh Muntyán Kikerics
Kata tizenegyedikes diák lapunknak elmondta, elêször a
zebrapintyekért szálltak harcba, és a közös érdek nagyon
jól összekovácsolta az osztályközösséget. Az elsê napokban
kevés szemét gyélt össze, de a végére mindenki egyre lelkesebb lett, üzletvezetêkkel beszéltek, vendéglêket kerestek meg, és együtt cipelték be az iskolába a különválogatott
szemetet. Végül 432 kilogramm újrahasznosítható hulladékot gyéjtöttek össze.
Környezettudatos életmódra nevelnek
Szêcs Torma Katalin, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum
igazgatóhelyettese elmondta, az iskolának e tekintetben is
van múltja, megnyertek egy másfél éves kivitelezésé zöld
pályázatot, a környezetvédelmi alap támogatásával az iskola minden diákja olyan táborban vett részt, amely éppen
a szelektív hulladékgyéjtésrêl és a természettel való együttélésrêl szólt. Ebben a tanévben beneveztek egy interneten

meghirdetett hulladékgyéjtê akcióba, tehát a gyerekeket
nem lepte meg az újabb kezdeményezés. „A líceumnak a
három partneriskola közül utolsónak kellett megszerveznie az akciót, láttuk, milyen volt a mozgósítás a másik két
iskolában, mennyire pozitívan álltak hozzá. A gyerekek között méködésbe lépett az egészséges versenyszellem, ez is
motiválta êket” – mondta az igazgatóhelyettes. Az iskola

• Fotó: MIKES KELEMEN ELMÉLETI LÍCEUM

Az Újrahasznosítás városa címért zajló versenyben három
sepsiszentgyörgyi iskola közel 20 tonna újrahasznosítható
hulladékot gyéjtött. A környezettudatos magatartásmódot
népszerésítê versenyt a város három legnagyobb iskolájában hirdette meg az önkormányzat és a Tega Köztisztasági
Vállalat. A Székely Mikó Kollégium, a Mihai Viteazul
Fêgimnázium, valamint a Mikes Kelemen Elméleti Líceum
diákjai összesen közel 20 tonnányi csomagolóanyagot
gyéjtöttek, amely a városban egy hónap alatt különválogatott és leadott szemét 40 százalékát teszi ki. „Ha azt vesszük
figyelembe, hogy egy tonna papír újrahasznosításával 17
fát mentünk meg a kivágástól, akkor elmondhatjuk, hogy a
sepsiszentgyörgyi iskolák legalább 250 fa életét mentették
meg” – szögezik le közleményükben a szervezêk. A város
legzöldebb iskolájának a Mikes Kelemen Líceum bizonyult,
ahol a diákok több mint 9 tonna különválogatott csomagolóanyagot adtak le: ez három áruszállító konténer papírt
és három teherautó pillepalack-, fém- és üvegrakományt
jelent.

• Lelkes környezetvéd½k. Papírt, fémet, üveget is gyÅjtöttek a diákok

45 osztálya közül 38 vett részt a hulladékgyéjtésben, nagyon sok szülêt is bevontak. Ettêl lett sikeres, véli Szêcs
Torma Katalin. A pedagógus hangsúlyozta, fontosnak tartja a környezetvédelemre és a környezettudatos életmódra való nevelést. „Zavar a körülöttünk levê szemét, azzal,
hogy a saját házukból, udvarunkból kidobjuk, attól az még
létezik. Ezt próbáljuk a gyerekekkel megértetni: minél kevesebb szemetet termeljenek és azt is szelektíven gyéjtsék,
hogy lehessen újrahasznosítani” – szögezte le az iskola
vezetêje. Az iskolai vetélkedêket az Újrahasznosítás városa
verseny részeként szervezték meg. A címért és a nyereményért – egy 15 ezer euró értékben felszerelt környezetbarát
kirándulóhelyért – húsz hazai település szállt versenybe.
Az Eco-Rom Ambalaje által kezdeményezett országos verseny célja minél több újrahasznosítható csomagolóanyagot begyéjteni. A legkörnyezettudatosabbnak bizonyuló
település, ahol a legnagyobb lesz az egy fêre esê begyéjtött hulladékmennyiség, megkapja a fênyereményt és az
Újrahasznosítás városa címet.

BÍRÓ BLANKA
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¼szt½l n½het a tornaórák száma

A szakmabeliek szerint hasznos, de szinte kivitelezhetetlen a minisztérium terve

¼szt½l n½het a tornaórák száma
Hasznosnak, azonban jelen körülmények között szinte kivitelezhetetlennek tartja a pedagógusok és oktatási
szakemberek zöme a szaktárca azon
tervét, hogy megduplázza a tornaórák
számát. Az illetékesek szerint ugyanis
sem az amúgy is zsúfolt tanterv, sem
a meglévê infrastruktúra nem tesz lehetêvé egy ilyen változtatást. A tornaórák számának növelésére vonatkozó

„Nagyon jó lenne az 1-4.
osztályban a napi egy, de
legalább heti négy tornaóra,
és a középiskolában is fel
kellene emelni legalább heti
kett½re, mert a jelenlegi egy
órában semmit sem tudunk
elérni. Nemzetközi iskolás
sportversenyeken is csak
akkor tudunk részt venni
és felvenni a versenyt más
országokkal, ha vannak
szakosztályoknál, kluboknál
versenyszerÅen sportoló
tanulóink.”

tervet még február elején jelentette be
Remus Pricopie oktatási miniszter, aki
március 7-én részletesen beszámolt az
elképzelésrêl. Elmondta, a tornaórák
számát az 5–8. osztályban, illetve a
9–12. osztályban megdupláznák.
Az oktatási miniszter korábban a
középiskolások számára heti négy
tornaórát javasolt, míg az elêkészítê
és elemi osztályok esetében úgy növelné a testnevelésórák számát, hogy
úgynevezett „zene- és mozgásórákat” vezetne be. Arról is beszámolt,
hogy a vizuális nevelést, a színházat,
a filmet is az oktatás részévé tennék,
azaz olyan tevékenységeket, amelyek
fejlesztik a gyerekek kreativitását, és
arra ösztönzik êket, hogy örömmel
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járjanak iskolába. „Ezek választható tantárgyak lennének, hiszen nem
lehet minden diákot arra kötelezni,
hogy szerepeljen” – hangsúlyozta
Remus Pricopie, aki a konkrét elképzelések ismertetését egy késêbbi idêpontra ígérte.
Tárcaközi bizottság alakul
A tárcavezetê ugyanakkor elismerte,
igaza van azoknak, akik azt állítják, a
jelenlegi infrastruktúra nem teszi lehetêvé több tornaórának a tantervbe
való beiktatását, azonban rámutatott:
számos olyan lehetêség van, ami jelenleg nincs kihasználva. „Amikor a
kormány úgy döntött, hogy a sportba
fektet, az egyértelméen jelzés volt a
helyi önkormányzatok és az oktatási
minisztérium irányába, hogy ezen a
területen folytatódjanak a fejlesztések” – magyarázta a miniszter, aki szerint tárgyalásokat folytatnak majd a
sportminisztériummal, hogy közösen
használják a meglévê infrastruktúrát.
Pricopie szerint a célból tárcaközi bizottságot is létrehoznak, melyben a
sport-, oktatási, egészségügyi és fejlesztési minisztérium képviselteti magát.
A miniszter elmondta, az elemi osztályokban az új tornaórák beiktatása
az iskola számára fenntartott órák
rovására történik, így egyetlen tantárgyat sem érint, míg 5-8. osztályban,
ahol jelenleg csak heti egy tornaóra
van, êsztêl immár két alkalommal
sportolhatnak a diákok. A tornaórák
számának növekedésére irányuló
minisztériumi terveket ugyanis szeptember 15-étêl ültetik gyakorlatba,
hangsúlyozta. A tárcavezetê a tornaórák alól ok nélkül felmentett diákok
helyzetére is kitért, elmondva: felkérik
az orvosokat, hogy ne adjanak igazolásokat, míg a szülêkben azt próbálják
tudósítani, hogy gyerekeiknek ártanak azzal, ha felmentést szereznek
nekik. Hozzátette, az erre irányuló tevékenység párhuzamosan zajlik majd
a cigaretta-, szeszesital- és kábítószerfogyasztás megelêzését szolgáló iskolai kampánnyal.

Színház és Facebook –
színesítenék az oktatást
Remus Pricopie egy, március 8-án a
parlamentben tartott közvitán azt
hangsúlyozta, hogy az oktatási minisztérium színesítené az iskolai tantervet. „Van néhány meglepetésem a
diákok számára, az egyik közülük az
oktatási tevékenység színesítése. Miért

„A mozgáskultúra, vizuális
nevelés, drámapedagógia
bevezetése az oktatásba
hiánypótló, és hatalmas
lehet½ségeket rejt magában, ahogy a testnevelésórák számának növelésére
vonatkozó javaslat is.
Kérdés, van-e szándék
arra, hogy mélységében
megváltoztassák a tantervet.”

ne játszanánk színházat az iskolában,
miért ne vetítsük le a román filmeket,
az irodalmi alkotások adaptációit az
osztálytermekben? Mért ne sportoljunk többet, mért ne beszélnénk az
internet és a Facebookk használatáról,
a jó és kevésbé jó dolgokról?” – tette
fel a kérdést a tárcavezetê, aki szerint
„ezzel csak felkészítenénk a gyerekeket arra, hogy jobban felvegyék a harcot veszély esetén”. Ugyanakkor azt is
szóvá tette, hogy kevés olyan kutatás
készül, amely azt vizsgálná, mire van
szükségük a gyerekeknek.
Kevés a tornaterem, sok az óra
A minisztérium tervei kedvezê fogadtatásra találtak a pedagógusok
és az oktatási szakemberek körében,
egy részük azonban szkeptikus an-
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nak kivitelezését illetêen. Keresztély
Irma Kovászna megyei fêtanfelügyelê például arra hívta fel a figyelmet,
hogy a térségben csupán az iskolák
33 százaléka rendelkezik megfelelê
tornateremmel, a többi, zömében vidéki tanintézetben a gyerekek egy nagyobb osztályteremben tornásznak,
ahol nem megfelelêek a körülmények.
„Üdvözlöm a javaslatot, hiszen valóban túl keveset mozognak a gyerekek,
sok a túlsúlyos és a magas vércukorszinté közöttük” – mondta a fêtanfelügyelê, hozzátéve, sok múlik majd azon,
hogyan ültetik gyakorlatba az elképzelést. Úgy vélte, az illetékeseknek fel
kellene mérniük, mennyire biztosított
az infrastruktúra, és ennek alapján, a
beruházásokkal párhuzamosan kellene életbe léptetniük a tervet.
Bartolf Hedvig Hargita megyei fêtanfelügyelê ezzel szemben azt állítja,
hogy a szomszéd megyében szinte valamennyi tanintézetben biztosítottak
a körülmények a tornaórák számának
növeléséhez, és elegendê tornatanár is
lenne. Elmondta, a megyében 112 tornaterem és 111 sportpálya van, ezek
közül sok falun épült, kormányprogram keretében. „Szinte minden iskolában van tornaterem. Jobb is lehetne
a helyzet, de elmondhatom, az iskolák
többségében a tornaórák megtartása
nem ütközik akadályba” – fogalmazott a fêtanfelügyelê. Hozzátette, 258
tornatanár iskolákban, míg újabb 65
sportklubokban tanít, és mindannyian
szakképzettek.
Egy tornaóra kevés, négy azonban
már túl sok – állítja ëtefan Someæan
Maros megyei fêtanfelügyelê, aki szerint a minisztérium tervével átesnénk
a ló túlsó oldalára. „Véleményem szerint két-három óra lenne a megoldás,
ez megfelelne a gyerekek fizikai és
szellemi szükségleteinek egyaránt”
– vélte a szakember, aki attól tart,
hogy a tornaórák számának növelése
még jobban megterhelné a diákokat.
Hozzátette, a jelenlegi zsúfolt tanterv
csak abban az esetben bírna el négy
testnevelésórát, ha más tantárgyakat
törölnének. Rámutatott, a diákoknak
általános iskolában 28–30, középiskolában 32–33 órájuk van egy héten,
amelyhez a kisebbségek esetében még
a hozzájárul két-három anyanyelvóra.
Az Európai Unióban az óraszám csökkenése, a tananyag karcsúsítása zajlik,
Romániának is ebbe az irányba kellene mozdulnia, vélte a fêtanfelügyelê.
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• Fotó: TÓTH ORSOLYA

A szakmabeliek szerint hasznos, de szinte kivitelezhetetlen a minisztérium terve

• Több mozgás szükségeltetik. Lehet½vé teszi a változtatást a meglév½ infrastruktúra?

A tanterv módosításának szükségességét hangsúlyozta Burus Siklódi Botond,
a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének elnöke is. A szakember a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy a
mozgáskultúra, vizuális nevelés, drámapedagógia bevezetése az oktatásba
hiánypótló, és hatalmas lehetêségeket
rejt magában, ahogy a testnevelésórák
számának növelésére vonatkozó javaslat
is. Ugyanakkor hozzátette, kérdés, van-e
szándék arra, hogy mélységében megváltoztassák a tantervet, és olyan módon
gyúrják át azt, hogy a készségfejlesztê
tantárgyaknak is meglegyen benne a
helyük, hiszen erre idêben is meg kell teremteni a keretet.
Hiszik, ha látják
Soós Ilona, a kolozsvári Báthory István
Gimnázium tornatanára hasznosnak
tartja a minisztérium tervét, hiszen
véleménye szerint nagy szükség volna
erre. „Nagyon jó lenne az 1-4. osztályban a napi egy, de legalább heti négy
tornaóra, és a középiskolában is fel
kellene emelni legalább heti kettêre,
mert a jelenlegi egy órában semmit
sem tudunk elérni. Nemzetközi iskolás sportversenyeken is csak akkor tudunk részt venni és felvenni a versenyt
más országokkal, ha vannak szakosztályoknál, kluboknál versenyszeré-

en sportoló tanulóink” – nyilatkozta
lapunknak a szakember, hozzátéve,
a tornaórák számának növelésére vonatkozóan már számos ígéret volt, így
akkor hiszik el, „ha látják”.
A gyakorlatba ültetésen múlik a
minisztérium drámapedagógiára és
vizuális nevelésre vonatkozó elképzelésének sikere is, vélik a szakemberek.
Fazakas Misi, az Osonó Színházméhely
és az ország egyetlen magyar nyelvé,
a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor
Mévészeti Gimnáziumban méködê
drámatagozatának vezetêje a sajtónak úgy nyilatkozott: minden tantárgy
nélkülözhetetlen, amely interakcióra
készteti a diákokat, fejleszti személyiségüket, beszédkészségüket. Ezeknek
jelenleg nincs helye a tantervben,
ezért is fontos a pótlásuk, hangsúlyozta. A színész-tanár azonban attól tart,
hogy kivitelezéskor rossz mederbe
terelik a hangzatos ötleteket, például
azzal, hogy az órák megtartását hozzá nem értêkre bízzák. Mint mondta,
a bevezetés elêtt nem ártana feltérképezni, hogy van-e megfelelê szakember az újj tárgyak
g
oktatásához.
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Milyen sportágat válasszunk a gyereknek?
lott. Tulajdonképpen ekkor dêl el, hogy
megszereti-e a sportot, és az egész életét végigkíséri majd, vagy megutálja, és
egy egész életre eltávolodik têle a rossz
élmények, kudarcok miatt. Fontos tájékozódni arról is, hogy milyen életkorban szabad elkezdeni a rendszeres versenyszeré felkészülést, mert ezzel sok

• Fotó: BALÁZS LÁSZLÓ KORNÉL

A szülêk nagy része szükségesnek tartja, hogy gyereke valamilyen sportfoglalkozásra járjon a civilizációs ártalmak kivédése céljából. Az egészséges
életvitel kialakítását célszeré már egész
kisgyermekkorban elkezdeni, mert ha
sportfoglalkoztatással már gyerekkorban kialakítunk egy életformát,

• Légzésszabályozó sportág. A úszás az összes izmot igénybe veszi és az egész testet
harmonikusan fejleszti

ez felnêttkorban az életmód szerves
részévé, szokássá válik. Egyesek már
óvodáskorban beíratják gyermekeiket
a különbözê tréningekre, foglalkozásokra. Ez mindeddig rendjén is van, a
baj ott kezdêdik, ha a szülê nem elég
körültekintê, és a sportfoglalkozást
aszerint választja ki gyerekének, hogy
mi esik közelebb a lakóterületéhez,
vagy hová járnak a barátok gyerekei.
Legtöbb szülê azzal sincs tisztában,
hogy a különbözê korosztályokban milyen sportok javallottak a gyereknek.
Dédelgetett álma, hogy gyerekébêl híres sportoló váljon. Ha egy helységben
kimagasló egy sportjáték eredménye,
mindenki arra íratja gyerekét, de az is
elêfordul, hogy olyan sportot választ,
amilyent ê szeretett volna választani.
Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a
különbözê felépítésé és mentalitású
gyerekeknek milyen tevékenység aján-
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felesleges sérüléstêl, kudarctól kíméljük meg a gyereket. Azzal is tisztában
kell lenni már az elején, hogy bármely
sportág szakszeré ézése lemondásokkal és sérülésekkel jár, áldozatvállalást
igényel anyagi szinten is a szülêk részérêl.
Egyoldalú fejlesztés, szakosítás
Gyerekkorban a megfelelê sportág
kiválasztása nagy körültekintést igényel. Figyelembe kell venni a gyerek
testalkatát, szervezetének méködését,
természetét, érdeklêdési körét. Az intenzív, versenyszeré sportolással érdemes várni. A nagyon intenzív mozgásformák túl korai ézése – legyen az
bármilyen sportág – kedvezêtlenül
befolyásolhatja a gyermek testi, illetve
csont- és izomrendszerének egészséges
fejlêdését. Sok szülê nincs tisztában ezzel, és már 3-4 évesen beíratja gyerekét

szakedzésekre (mékorcsolya, balett,
torna), ahol a korai szelekció érvényesül, és a sportág jellegzetességeinek
megfelelêen egyoldalúan fejlesztenek,
szakosítanak, még mielêtt az általános harmonikus testfejlesztés lezajlott
volna a gyereknél. Lássuk, milyen foglalkozási formákat javasolnak a sportorvosok és szakemberek a különbözê
gyerekkorosztályoknak. Olyan táborokat, amelyekben a gyerekek 2-3 sportággal is megismerkedhetnek játékos
formában. Javallottak a versengések
is, melyek egyéb adottságaikat, képességeiket is fejlesztik (mentális, szociális
képességek, kitartás, bátorság, küzdêszellem, önbizalom, önismeret), másrészt mert így kiderülhet, hogy melyik
sportág vonzóbb a gyerek számára, illetve miben tehetséges. Sok szakember
véleménye megegyezik abban, hogy
különbözê korosztályoknál a fiziológiás jellemzêknek megfelelêen milyen
sportra járjanak a gyerekek.
Kisebb korban: szimmetrikus
mozgások, mozgáskoordináció
3-4 éves korban: a szimmetrikus mozgások ajánlottak, melyek egyaránt
igénylik mindkét agyfélteke méködését. Lényeges, hogy ezek természetes
mozgások legyenek, melyek nem terhelik egyenetlenül, nem deformálják
az alakot. A gyermekek türelme ebben
a korban igen korlátozott, nem kedvelik a hosszabb, racionális utasításokon
alapuló, monoton jellegé mozgást.
Legjobb választás az úszás, illetve vízhez szoktatás, síelés, tornagyakorlatok.
A tornát ebben a korban már óvatosan
el lehet kezdeni, fejleszti az önbizalmat,
a mozgáskoordinációt, a gyerek most
tudatosítja teste és környezete kapcsolatát. A klasszikus balettel is ismerkedhet már 4 éves korában heti egy
alkalommal, de rendszerességgel csak
8 éves kora után kezdjen járni. A balett
nagyszeré testtudat- és önismeret-, önbizalom-fejlesztê, sportra, mévészetre
nevelê kreatív tevékenység. A korcsolyázást is el lehet kezdeni 4-5 éves
korban, de csak az ismerkedés szintjén,
nem versenyszeréen. 5-6 éves korban
elêtérbe kerülnek azok a gyakorlatok,
amelyek kifejezetten a mozgáskoordinációt segítik, erêsítik. Fontos már
óvodáskorban a testsémafejlesztés.
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A gyereknek jól kell ismernie a saját
testét, mert az minden mozgás kiindulási alapja. Bármilyen foglalkozásra
kiválóan elênyös a tükrös falfelület,
amely lehetêvé teszi, hogy mozgás
közben a gyerek ellenêrizhesse magát.
A testséma fejlesztése során a kisgyermek ismereteket szerez a testrészek
egymáshoz való viszonyáról, ezek térbeli elhelyezkedésérêl, ami elêkészíti a
térbeli tájékozódást (ez a csapatjátékok
alapkövetelménye).
A labdajátékok alapjainak
megismerése, úszásnemek
Az úszás az egyetlen sportág, amely
légzésszabályozásra kényszerít. A ritmusos tempózás, a vízbe merülés,
majd kiemelkedés és lélegzetvétel váltakozása révén a légzêszerv nagy tréningnek van kitéve. Emellett szinte az
összes izmot igénybe veszi és az egész
testet harmonikusan fejleszti. Elênye
bármelyik sportággal összehasonlítva,

„A gyerekeket szül½i választás alapján beíratják
a különböz½ sportágakra
(azokra, amelyeknek jó
hírnevük van), aztán évekig járnak valahová. Ez
persze még mindig jobb,
mintha sehová nem járnának, de nem biztos, hogy a
legmegfelel½bb választás.”

hogy a felsê és alsó testfélre egyforma
munka hárul. A legêsibb, legegészségesebb koordinációfejlesztê mozgásforma. A labdajátékok közül javallott
a kosárlabda iskolakezdés körül – a
testtel és a labdával való megismerkedés szintjén. A gyermek megtanulja,
hogyan kell futni, ugrani, helyet változtatni a labdával. 6-7 éves kortól
bejöhet a vívás és a labdarúgás is,
mely bevezetêül szolgálhat bármely
csapatjátékhoz, de csak a játék és nem
a versenyeztetés szintjén. A cselgáncs
is elkezdhetê elemi szinten 6-7 évesen – nagyszeré koordinációfejlesztê,
önbizalomerêsítê, de a bátorság, tisztesség, becsületesség, szerénység kialakítását is szolgálja.
g j

Mi ajánlott 7-8, illetve 9-10 éves
korban?
7-8 éves korban kezdhetjük az atlétika, a küzdêsportok gyakorlását. Olyan
foglalkozások ajánlottak, amelyek a
törzs izomzatát egyenletesen fejlesztik (úszás, torna). A kosárlabdában
már a kosárral is megismerkednek, de
még nem szabad versenyeztetni êket.
Beindulhat a kézilabda is, mely a térbeli helyezkedést fejleszti behatóbban,
úgyszintén a minitenisz is (a komolyabb, heti 2 edzés csak 9-10 évesen jöhet számításba). Ugyanakkor óvatosan
kell kezelni ebben a korban minden
egykezes sportágat. Fontos a személyes
tanácsadás, az egyéni edzésprogram
tervezése is. Ekkor már kialakulnak és
megerêsödnek az egyéni tulajdonságok, tisztán látjuk, miben erês és miben gyenge a gyerek. 9-10 éves korban
elérkezik az idê az aszimmetrikus mozgások fejlesztésére, ekkor különbözê
módon és szinten terhelêdik a test és
az agy két oldala. Bonyolult koordinációt és terhelést biztosít a tenisz, a vívás, a snowboard. Kiencéves kor után
a fizikai erênlétet javító edzésformák is
végezhetêk, sêt szakfelügyelet mellett
a versenysportok is óvatosan elkezdhetêk.
Személyes tanácsadás, egyéni
edzésprogram tervezése
10-11 éves kor után már maximálisan
elêtérbe kerül a személyes tanácsadás,
az egyéni edzésprogram tervezése a
különbözê sportágakban, valamint az,
hogy a gyerek következetesen, szakszeréen éz egy sportágat. Az ily módon
végigvezetett fejlêdés rendkívüli szociális és intellektuális elênyt is biztosít
a gyermeknek, a sport adta egészség
és harmonikus testi fejlêdés mellett.
A csapatsportokban, labdajátékokban már ebben a korban leigazolják
a gyermekeket, ami sokszor a túlzott
eredménykényszer hatására negatív
következményeket von maga után.
Arra a kérdésre, hogy „mit sportoljon
a gyerek?”, Magyarországon már öt
éve megszületett a tudományos válasz,
a Sport Navigátor tudományos program létrehozásával. A 2007-ben indult
program tudományos módszerek segítségével állapítja meg a gyerekek fizikai és pszichikai tulajdonságait, majd
ez alapján segít olyan sportot találni,
amelyben a gyerek sikeres és elégedett
lehet. A vizsgálatokat 8 és 12 év között
érdemes elvégeztetni,
g
, korábban még
g

bizonytalan a felmérés. Rajna András
módszere többnyire a gyerekek oldaláról nézi az egészet, nem a sportklubok
szemszögébêl. ,,Sportolni mindenkinek
kell, versenyezni viszont nem” – így a
vizsgálatok nemcsak az élsport szolgálatában állnak. A statisztikák szerint a
sportoló gyerekek 75 %-a hagyja abba
15-16 éves korban a rendszeres sportolást, de a módszerrel a helyzet több
évre is kitolható.
Szelekció pontos mérések
hiányában
Romániában sajnos sok kívánnivalótt
hagy maga után a gyerekek kiválogatása
a versenysportra, és a sportágválasztás
is. A sportági szelekció a pontos mérések
hiányában nagy általánosságban sem a
sport, sem a gyerek javát nem szolgálja.
A gyerekeket szülêi választás alapján beíratják a különbözê sportágakra (azokra,
amelyeknek jó hírnevük van), aztán évekig járnak valahová. Ez persze még mindig jobb, mintha sehová nem járnának,
de nem biztos, hogy a legmegfelelêbb
választás. Az edzêk részérêl a szelekció
abban merül ki, hogy eljárnak az iskolákba, és kiválogatják szemre a legügyesebb
gyerekeket. Sok esetben elêfordul, hogy
a pontos mérések hiányában problémás
gyerekeket is beválogatnak. Így megtörténhet, hogy lúdtalpas gyerek évekig
jár korcsolyázni, hokizni, ami teljesen
ellenjavallt számára, vagy kis termeté,
gyenge csontú gyerekeket fogadnak be
sífutásra, s az eredmények elmaradnak,
de a nagy hajtás következtében a szervezet raktárai kimerülnek, ezért méködésbeli zavarok lépnek fel. Nagyon negatív
nézêpont – szintén jellemzê mifelénk – a
korai eredménycentrikusság: a gyerekkorosztályokat idejekorán kiversenyeztetik (csapatsportok, jégkorong). Ilyenkor
túlhajtják a gyerekeket az eredményekért, majd pár év múlva, mikor tényleg
bizonyítani kéne, már ki vannak égve.
Ahol a célkitézések függvényében, pontos mérésekkel szelektálnak és betartják
a szabályokat, az eredmények nem maradnak el a versenysportban. Számos
példa van arra is, hogy valamely rendellenesség (gerincferdülés, kalcium-, vashiány, vérszegénység) éppen a rosszul
választott sport vagy a túlerêltetés miattt
lép fel.
BOGDÁN EMESE
a csíkszeredai Nagy
Imre Általános Iskola
testneveléstanára
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Tanár—diák viszony görbe tükörben
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• TÓFALVI DOROTTYA • 9. o., Palló Imre Szakközépiskola,
Székelyudvarhely • 3. díj
• LUPULEASA ANDREI • 12. o., Gyergyóhollói Szakközépiskola,
Gyergyóholló • 2. díj
• KOZMA NOÉMI • 10. o., Palló Imre Szakközépiskola,
Székelyudvarhely • 2. díj

Karikatúraversenyt szervezett középiskolás diákok számára a
Hargita megyei tanfelügyelêség, a vetélkedê témája a tanár-diák viszony volt.
A decemberben és januárban lezajlott versenyre nemcsak mévészeti
középiskolások jelentkezhettek,
hanem más középiskolák diákjai is. Amint Horváth Szekeres
István karikaturista, újságíró, a zséri tagja ismertette,
a mévészeti iskolásoktól öszszesen 30, a többi középiskola diákjaitól 65 pályamunkát kaptak Hargita megyébêl.
Bartolf Hedvig, Hargita megye
fêtanfelügyelêje úgy értékelte, a
legtöbb rajz a jó ízlés határán belül
karikírozta a pedagógusok és diákok viszonyát. A nyertes diákok száz, kétszáz,
illetve háromszáz lej értéké ajándékcsomagokban részesültek.
• GERGELY LORÁND-SZABOLCS • 10. o., Benedek Elek Tanítóképz½,
Székelyudvarhely • 3. díj

• JAKAB ANDRA
DRADA-ERIKA • 10. o., Benedek
k Elek Tanítóképz½,
Székelyudvarhel
rhely • 1. díj

• CSUSZNER ÁGNES • 9. o., Fogarassy Mihály Szakközépiskola,
Gyergyószentmiklós • 1. díj

Tanár—diák viszony görbe tükörben
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Sepsislamgyörgy, a szlemf½város

Egyszerre rokonszenvesek és tenyérbemászóak. Felületes közéleti tudással és tájékozottsággal, de elmélyült
érdeklêdéssel és korukhoz illê kíméletlenséggel fordulnak minden olyan
témához, ami szerintük foglalkoztatja
a korosztályukat – és amirêl rendre
kiderül, hogy mindenkit foglalkoztat.
Mindezt pattogó rímek, játékos ritmusok segítségével, amelyek – még
esetenkénti öncélúságuk ellenére is
– rendkívüli hatással vannak a közönségre. Legutóbb ez a kolozsvári
Bretter-körön bizonyosodott be február végén, a formabontó szessziózárónak hirdetett rendezvényen zsúfolt
ház elêtt lépett fel a Szentgyörgy Slam,
azaz Csinta Áron, Kocsis István, Morar
Ervin és Müller Henrietta.
Persze mindenek elêtt mi is az a slam
poetry? Története még nem vész az
idêk ködébe, a méfaj a ’80-as években
Amerikában, Chicagóban született azzal a céllal, hogy más szerzêk is publikálhassák a szövegeiket, ne csak egy
szék irodalmárréteg. Az elêadók saját szövegeket mondanak, miközben
különbözê színpadi elemeket, hangsúly-, illetve szójátékokat használnak.
A szövegek méfaja sem kötött, lehet
rímekbe szedett alkotás, de félpróza is.
Nagyon szabad világ ez, tulajdonképpen nincsenek is szabályok, vagy ha
vannak, akkor azok házi szabályok, a
slamnek nincs megírt szabálykönyve.
Az Erdélyben immár hivatkozási
pontnak számító, több nyári meghívással is rendelkezê szentgyörgyi
slam Csinta Áron és Morar Ervin
szlemes vonzódásával indult. A két
háromszéki középiskolás sokáig a világhálón követte a méfaj kanyargását, 2012 augusztus végén azonban
Marosvásárhelyre stoppoltak, ahol a
slam magyar legjei, Simon Márton,
Závada Péter és Pion István lépett fel
a Látó szépirodalmi folyóirat szervezésében. „Sokkal jobb volt, mint felvételeken – mondja Csinta Áron. – Ervinnel
összenéztünk, és azt mondtuk: ezt nekünk is el kell indítanunk!” Erre tavaly
november végén került sor, az elsê
Szentgyörgy Slam-estet több más is
követte, majd következett a már említett Bretter-körös összejövetel.

• Fotók: BANGA EL¼D

Sepsislamgyörgy, a szlemf½város

• Pattogó rímek, játékos ritmusok. A slam poetry nem csupán versolvasás, hanem el½adásmód is

„Ne legyetek slamtelenek, itt slamet
slamér’, me’ ha nem adsz jelt magadról, az élet kilóra lemér!” Ezzel az idézettel válaszolt Csinta Áron Selyem
Zsuzsa író, irodalomtörténész, egyetemi oktató – aki a másfél órás kolozsvári program után faggatta a meghívottakat – a méfaj mibenlétét firtató kérdésére. A szó fegyver, mert szavakkal
fejezhetjük ki legjobban, hogy mibêl is
van elegünk, ezek a szövegek elgondolkodtathatják az embereket, változásra sarkallhatnak, folytatta Áron.
„A szóval nagyon jól lehet lövöldözni”
– tette hozzá Müller Henrietta.
A sepsiszentgyörgyi fiatalok elmondták: azért foglalkoznak közéleti
témákkal, mert úgy érzik, êk is felelêsséggel tartoznak a közösségükért.
A világra való reflektálásra pedig a
slamet tartják a legmegfelelêbb eszköznek, mivel jóval nagyobb tömegeket szólít meg, mint a szokványos
vers, vagy akár egy színházi elêadás.
A méfaj érvényesüléséhez a jó elêadásmód is hozzájárul, s bár vannak benne improvizatív elemek,
alapvetêen elêre megírt szövegekre épül. A háromszéki szlemmerek
hosszabb-rövidebb idên át belekóstoltak az idén fennállása huszadik
évét ünneplê Osonó Színházméhely
munkájába, illetve drámapedagógiai

• Áprily-versek slamben. Kocsis István a
mikrofonnál

foglalkozásokba. Kocsis István szerint
azonban a kettê nem ugyanaz: míg a
színházban különbözê szerepeket kell
alakítani, a slam poetryben önmagadat adhatod.

CSINTA SAMU
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Tanár szerepet keres

Óriási a pedagógus lehetõsége, hogy megfelelõ értékeket és
viselkedésmintákat közvetítsen

Tanár szerepet keres
rugalmasan viszonyuljon a tananyaghoz. Ugyanakkor óriási lehetêsége van
arra, hogy megfelelê értékeket és viselkedésmintákat közvetítsen, ha megtalálja azokat a kis réseket, amelyeken

jük magunkra a tanárszerepet, mint
valami egyenruhát, mint egy átalakítást nem igénylê pedagógiai öltönyt,
hanem állandóan átszabjuk, újravarrjuk, új és színes kiegészítêkkel bêvítjük,
a mai elvárásoknak és elképzeléseinknek megfelelêen. A hagyományos tanárszerep ma már nem viselhetê, de
egyes elemei átmenthetêek a mai szerepkísérletekbe. A stabilitás, a következetesség, az önfegyelem, a maximális
szakmai felkészültség, az egészséges
távolságtartás a tanár-diák kapcsolatokban a tanárszerep magját kellene
képezze a tanárnemzedék számára.
Sajnos legtöbb esetben a hagyományokkal való teljes szakítás figyelhetê
meg a szerepépítéseknél. Ebbêl fakad
a bizonytalanság és instabilitás, amely
teljes hiteltelenséghez vezet, ellehetetlenítve a tanítási-tanulási folyamatot.

• Fotók: TÓTH ORSOLYA

Ha napjaink tanügyi helyzetérêl esik
szó, akkor mindenképp a reformpedagógia sikerérêl vagy sikertelenségérêl
is kell beszélnünk. Tény, hogy a modern technikai felszerelések, a válto-

• Útveszt½. A tanári szerep gyakorlása napjainkban számtalan akadályba ütközik

zatos alternatív módszerek, a rugalmasabb oktatási keret nem hozta meg
a kívánt eredményeket. A kaotikus,
következetlen tanügyi programon, az
egymást szaporán váltogató miniszterek felelêsségén túl, nem feledkezhetünk meg a tanárok felelêsségérêl, hisz
êk képezik a tanítási-tanulási folyamat
alapját, és csakis az ê tevékenységük
biztosíthatja a minêségi oktatás megvalósulását.
Bizonytalanság,
szárnypróbálgatások
Bármennyire is vádoljuk a rendszert,
az agyonzsúfolt oktatási programot, a
tanárnak elég nagy szabadsága van,
hogy saját elképzelései szerint alakítsa a tanulási-nevelési folyamatot és

2013. március

keresztül a diákok megérinthetêkké és
alakíthatókká válnak. Természetesen
figyelembe kell vennünk, hogy a tanári szerep gyakorlása napjainkban
számtalan akadályba ütközik. A társadalomban és az iskolában is elértéktelenedett és negatív színezetet kapott a
tanári státus. Ennek rehabilitálása és
a minêségi oktatás megvalósulása érdekében újra kell értelmezni a tanári
szerepeket, és át kell írni a mai lehetêségekre. Míg a hagyományos tanárszerep szigorú, következetes és egyértelmé szabályokra épült, addig a mai tanárszerepek szerteágazóak, kaotikusak
és felületesek Mindez az útkeresésbêl,
az új szerepek szárnypróbálgatásaiból
fakad. A mai technokrata, új értékeket
keresê világunkban már nem úgy ölt-

„Ripacsokká alakulunk”
Legtöbb esetben a túlbuzgó kísérletezés, a hangzatos, teljes sikert ígérê
módszerek „fejetlen” használata, a valóságtól elrugaszkodott, ideológiákkal
kipárnázott tanári attitéd figyelhetê
meg. Valójában a tanórák általában
ugyanúgy zajlanak, mint régen, csak
azon szerepelemek nélkül, amelyek hitelessé tennék a tanárt. Így ripacsokká,
tanárparódiákká alakulunk át, és ily
módon nem megy át a tananyag vagy
bármi más a diákok térfelére. A hagyományokat meghaladni igyekezvén, átesünk a ló túlsó oldalára, túllihegjük,
túljátsszuk összetákolt szerepeinket, és
kudarcainkat állandóan a zavaros tanügyi rendszerre hárítjuk. A tanításnak
nemcsak új ismereteket, hanem élményeket is kell nyújtania a diákok számára. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges a diákok bizalmának
az elnyerése. Ha hiteltelenek vagyunk,
nem alakulhat ki semmiféle bizalom
ezért nincs lehetêség a sikeres tanításra és nevelésre. Nem tökéletességre, a
határok átlépésére, bohóckodásra van
szükség, hanem normalitásra. Akkor
megfelelê a tanári szerep, ha a pedagógus egyszerûen csak teszi a dolgát, mint
bárki más, sallangok nélkül. Akkor lesz
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sikeres a munkája, ha személyiségét és
tudását az éppen aktuális helyzethez,
feladathoz igazítja. Azokat a szerepelemeket és attitédöket használja, amelyeket az osztály habitusa, bioritmusa
és a lecke típusa megkövetel.
Nem sakkfigurákkal van dolgunk
Nincs „fajtiszta” tanárszerep, minden
helyzetben mást és másképp kell alakítani. Ugyanazon tanagyag átadása
másképp alakul a különbözê osztályokban, más módszerekkel, más hozzáállással, más pszichológiai fegyverzettel.
Nem sakkfigurákkal, hanem hús-vér
emberpalántákkal van dolgunk, ez pedig egészséges pszichét és maximális
felelêsséget igényel. A lényeg az, hogy
szerepeink át legyenek itatva személyiségjegyeinkkel és pozitív értékrendszerrel. A többit a helyzet adja és a már felhalmozott tapasztalatunk. A tanár személyisége, rugalmassága, önkontrollja,
szakmai felkészültsége és empátiakészsége határozza meg, hogy milyen
benyomást kelt a diákokban és menynyire lesz sikeres a tevékenysége. A tanárszerepnek könnyednek, kiegyensúlyozottnak és határozottnak kell

„A legfontosabb, hogy akár
fiatal, akár »veterán« tanárként ne teherként vagy
személyiségünket agyonnyomó zsákként éljük meg
a tanárszerepet, amelynek
személyiségünk aktív részévé kell válnia.”

lennie.A diákok ugyanis hajlamosak a
tanár gyenge pontjait feltérképezni, és
ezen a vonalon feszegetni a határokat.
Ha a tanár nem lát át ezeken, könnyen
elveszti az uralmát és csapdába esik.
A bizalom elnyerése, a figyelem felkeltése érdekében nem szabad kibújnunk
a bêrünkbêl, kiengednünk a gyeplêt
a kezünkbêl és feláldoznunk a tanári
tekintélyt a népszeréség reményében.
Ha ilyen megoldásokat választunk, teljes kudarc lesz a vége, hisz a gyeplê és
ezáltal az óra irányítása is a diák kezébe kerül. A tanár kiszolgáltatottá válik,
a diákok kénye-kedve szerint manipulálhatják. A bizalom csakis emberséges, nyitott, ugyanakkor következetes
tanári attitédbêl származhat. Hogy ép-

• „Nem sakkfigurákkal, hanem hús-vér emberpalántákkal van dolgunk, ez pedig
egészséges pszichét és maximális felel½sséget igényel.”

pen mikor nyeri el a tanár a bizalmat,
elêreláthatatlan. Sokszor egy szó, egy
gesztus az, ami a célba talál. Tény, hogy
ha megtörténik a fordulat, a dolgok
megváltoznak. Olyan ez, mintha valakit megszelídítenénk: csillogni kezd a
diák szeme és figyelni kezd ránk. Ezt
nem szabad eljátszani, innentêl kezdve
már kizárólag a tanár felelêssége, hogy
miként aknázza ki és hogyan próbálja
ezt a bizalmi helyzetet megerêsíteni.
Óriási munkát igényel, toldozott-foldozott szerepekkel, a személyiség ezernyi
arcával, az egyensúly megtartásával, a
sokszínéség mindennapi alkalmazásával és fêleg aktív jelenléttel.
Amikor leáll a tanári
„egyedfejlédés”
Amitêl óvakodnunk kell, az a személytelenség és a túlzásokba vitt szerepek.
Ide sorolnám a mindentudó, a szakbarbár, a fontoskodó, a mártír, a felsêbbrendé, a haverkodó, a túlvállaló tanárszerepeket. Ha ezek állandósulnak,
a tanári „egyedfejlêdés” leáll, a szerep
pedig, mint egy maszk, beleég a tanár
arcába. Óriásira nê a fal a tanár és
diák között, és nem valósul meg semmilyen oktatási folyamat, bármenynyi energiát is fektetnénk bele. A diák
csak azt hallja meg, ami egy kicsit is
kötêdik a személyiségéhez, ha érzi,
hogy a tanárnak fontos az ê személye,
nemcsak munkaeszköznek vagy pedagógiai kísérletnek tekinti êt. Senki sem
született tanárnak, legfeljebb bizonyos

készségekkel, minden kezdê tanárnak
át kell esnie a vízkeresztségen és a saját
tapasztalataiból kell felépítenie tanárszerepét. Tény, hogy a tanárnak alakulnia, változnia, változtatnia kell, de
közben stabilitást és következetességet
kell sugallnia. A változás és a stabilitás
között kell egyensúlyozni és keresni a
lehetêségeket. A változás pedig nem jelenthet káoszt, a stabilitás nem szülhet
egyhangúságot.

„A bizalom elnyerése, a
figyelem felkeltése érdekében nem szabad kibújnunk
a b½rünkb½l, kiengednünk
a gyepl½t a kezünkb½l
és feláldoznunk a tanári
tekintélyt a népszerûség
reményében.”
A legfontosabb, hogy akár fiatal,
akár „veterán” tanárként ne teherként
vagy személyiségünket agyonnyomó
zsákként éljük meg a tanárszerepet.
A tanárszerepnek személyiségünk aktív részévé kell válnia, mintegy egybe
kell olvadnia velünk. Ily módon lazán,
kényelmesen hordható és jól is fog állni.

PATAKI-PÉTER ANDREA
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• Rendez½i irányításra figyelnek a diákszerepl½k

Diákok virtuális szí

• Improvizáció f½címzenére

• Alíz és a kártyák

Virtuális színház (Virtual Theatre) elnevezésé programban vesznek részt temesvári és szegedi középiskolások.
A kezdeményezés jól szemlélteti, hogy a 21. század
diákjai számára olyan lehetêségeket biztosít a fejlett
technika, amelyekrêl korábban az úttörêtáborok résztvevêi álmodni sem mertek. A tavaly júliusban indult,
egy évig tartó „Virtual Theatre” elnevezésé kezdeményezés célja - a magyar és román tehetséges diákok,
producerek munkáján, valamint a magyar és román
közönség virtuális összekapcsolásán keresztül – egyfajta „kulturális híd” építése. Ez az összekötê kapocs egy

• Rendez½, diákszerepl½k és háttérbe

• F½szerepl½k jelmezpróbán

ínháza Temesváron
ámogatásával jött létre
amely középiskolai
akembereket, els½sortelmények alapján a
tre. Ma magyar nyelven
k, akik az Elektromaros
vább tanulni. A mateett három szakosztály,
omechanika és könyvee a technikusi oklevél
özül sokan sikeresen

folytatják tanulmányaikat f½iskolákon, egyetemeken.
Szaklaboratóriumok és -termek, korszerÅ sportcsarnok,
mÅgyepes sportpálya, bentlakás és étkezde várja a diákokat. Az iskolában dolgozó pedagógusok munkájának
eredményét a diákok felkészültsége is tükrözi: eredményesen szerepelnek tantárgy- és szakmai vetélked½kön,
országos és nemzetközi versenyeken. Az iskola gyümölcsöz½ kapcsolatot ápol határon kívüli és itthoni testvériskolákkal: a budapesti Bolyai János F½városi MÅszaki
Szakközépiskolával, a révkomáromi és a vajdasági
Adában mÅköd½ ipari középiskolákkal.

újfajta kommunikáció elindítását, a tehetségfejlesztés
területén határmenti együttméködések kialakítását
szolgálja, ezen kívül lehetêséget biztosít az informatikai eszközöknek a színház világába való bevezetésére.
A program keretében 24 temesvári és 24 szegedi tehetséges középiskolást választottak ki, akik ez idê alatt felkészülnek a színházi produkcióban való részvételre, miközben fejlesztik tehetségüket, nyitottságukat a világ,
a technika és az emberi kapcsolatok terén is. A közös
munka végsê állomása a június 6-ára tervezett „Finálé”
címé, angol nyelvé produkció.

• El½térben a temesvári, háttérben a kivetít½n a szegedi gyerekszínészek

TÓTH ORSOLYA KÉPRIPORTJA

en a minden mögött jelenlev½ technikai stáb

• Teadélután – a próba egyik pillanata
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Olvasni? Magától? Mikor?

Olvasni? Magától? Mikor?
Könyvszeretê ember egyik legnagyobb
vágya, hogy ezt az érzést át tudja adni
gyermekének is. Elvileg nem is kéne
ez olyan nehéz legyen, hiszen amíg
kicsinyke a gyermek, addig általában
nevelési szakkönyvek sokaságát faljuk, és azok mind szépen leszögezik:
a leghatékonyabb módszer a mintaadás. Tehát a szülê még csak nem is
azzal alapozza meg a gyerek késêbbi
könyvérzékenységét, ha sokat olvas
neki, hanem azzal, ha ê maga gyakran
látható könyvbe merülten.
Ebben akár meg is nyugodhatnánk,
engem azonban idênként elêvesznek
a kételyeim. Biztos, ami biztos: már a
fiam zsenge korától kezdve két fronton támadtam. Rengeteg, korához illê
könyvet vettem és szereztem be neki,
keverve gyermekkorom kedvelt klaszszikusait a friss, de minêségi terméssel,
sok esetben pedig közeli hozzátartozók azon kérdésére, hogy mit is vegyenek a fiam születésnapjára vagy épp
karácsonyra, kapásból mondtam azt a
címet, amirêl úgy gondoltam, épp itt
az ideje elolvasni, csak még nem jutottam hozzá. A gyerek mesehallgatási,
illetve felolvasási kultúrája ehhez mérten meglehetêsen hamar ki is alakult,
hiszen nem telhetett el nap olvasás és
esti mese nélkül. Azzal sincs gondunk,

„Olvasni egy ekkora töpörtyÅnek még mindig
elég fárasztó. Legalábbis
a mai töpörtyÅknek, mert
emlékeim szerint én az ½
korában már meseregényeket bújtam megállás nélkül, t½le viszont már egy
rövidke mese elolvasása is
teljesítmény.”

hogy lásson mintát maga körül: még
most is akkor vagyok a legboldogabb,
ha mindenki békén hagy, és leülhetek
egy csendes sarokba egy jó könyvvel. Ha gyerekbuliba, születésnapra
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hivatalos a gyerek, vagy épp valamilyen ünnepre készülve megyünk
ajándékot venni, már számára is természetes, hogy elsê utunk a könyvesboltba vezet, ahol addig bogarászunk
a polcokon, amíg ki nem választjuk a
megajándékozott személyére szabott
olvasmányt. Ilyen elêélettel iskolás korára már meglehetês méveltségre tett
szert a gyerekirodalom terén, Mazsola
és Tádé legalább olyan jó ismerêsünk
lett, mint Barniék, Hóbucka Hugó, a
Maszat-hegyi takarítók és Szösz néne,
Bruckner Szigfrid, Rumini, a kópé kisegér vagy épp Brumi, aki kezdeti mackóvárosi botladozásai után nem csak
az iskoláig jut el, hanem egyenesen
detektívvé avanzsál.
Adott volt tehát az alap, én pedig
vártam, hogy erre majd szépen ráépül
az önálló olvasási készség és igény,
hiszen íme, most már olvasni is tud
(nem állítom, hogy egy-kettêre tanult
meg, de elsê osztály végére már ment
a dolog úgy, ahogy az egy egészséges
fiúgyermekhez illik), ideje lenne tehát,
hogy mentesítve anyját a minden esti
felolvasott mese szertartásától, olvasson szépen magának.
Ez persze, amint az számomra is világossá vált, nem is olyan egyszeré.
Mert olvasni egy ekkora töpörtyének
még mindig elég fárasztó. Legalábbis
a mai töpörtyéknek, mert emlékeim
szerint én az ê korában már meseregényeket bújtam megállás nélkül,
têle viszont már egy rövidke mese
elolvasása is teljesítmény. És itt jutnak eszembe pszichológus és pedagógus ismerêseim, akik figyelmeztetik
a szülêket, hogy a képernyêzés (tévé,
számítógépes játékok stb.) egyrészt
azonnali és meglehetêsen agresszív
ingert nyújtanak a gyereknek, másrészt megfosztják az önálló képalkotás
lehetêségétêl. Szóval, próbáljuk meg
szülêként rávenni a gyereket, hogy a
rögtön áradó színes képkockák bambulása helyett üljön le silabizálni a
lassanként, beténként, szavanként,
mondatonként elêre haladgató történetet. Nem akármilyen kihívás ez, bár
annyira nem is reménytelen. Nálunk
egy idê után, ha lassan is, ha szuszogva-döcögve is, de valahogy beindult a
folyamat, persze, egy kis anyai szigor

azért kellett hozzá, de tény, hogy fiam
másodikos kora téli vakációjában elolvasta szinte egyedül az Aprótörpe indiánokat. Azért csak szinte, mert a beve-

„Mert igaz ugyan, hogy
egyel½re nekem kell figyelmeztetnem arra, hogy ideje
olvasni, igaz, hogy egy
fejezetnél több egyszerre
még nehezen megy, de
talán lehet bízni abban,
hogy ennyi el½zetes jelzés
után már a bels½ igény is
kialakul.”

zetêt felolvastam neki, majd otthagytam vele, mondván: minden nap egy
történet. Állítom: katartikus élmény
volt neki egyedül eljutni a végére.
Aztán hazavittem a Hörcsögmeséket,
azzal pedig a következê kompromiszszum születetett: felváltva olvassuk
egymásnak esténként. Ez is méködött,
és miután ilyenformán két könyvecske
is a kiolvasottak listájára került, már
egy kicsit könnyebbé vált a helyzet, a
Szuperszonikus kutya mindkét kötetét
már szinte észrevétlenül olvasta el, és
igazából csak abból tént fel, hogy a végére jutott, hogy egyik este keservesen
felsóhajtott: Nincs mit olvassak!
Jó szülêhöz illêen vettem az adást,
és eltekintve attól, hogy a komód már
megroggyant a könyvek súlya alatt,
hamar beléptem kedvenc internetes
áruházamba, hogy rendeljek némi
olvasnivalót a gyereknek. Mert igaz
ugyan, hogy egyelêre nekem kell figyelmeztetnem arra, hogy ideje olvasni, igaz, hogy egy fejezetnél több
egyszerre még nehezen megy, de talán
lehet bízni abban, hogy ennyi elêzetes
jelzés után már a belsê igény is kialakul. Ha kicsit lassan is.

SÁNDOR BOGLÁRKA
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Drog, alkohol és egyéb csapdák
Megváltoztak a társadalmi szokások, egyre nehezebb a serdül½ket megóvni a rájuk leselked½ különféle veszélyekt½l. Fogas
kérdés szül½ és pedagógus számára, hogyan lehet megvédeni a serdül½ket a kábítószer-, alkoholfogyasztás csapdáitól,
képes-e a család és az iskola megfelel½ védelmi hálót létrehozni. Minderr½l Szabó Erzsébet gyergyószentmiklósi családterapeutával beszélgettünk.
– Mennyire változtak az utóbbi idäben a családon belüli vi- áthúzza az apa elképzeléseit. Ha a serdülê azt látja, hogy a
szonyok, mennyire képes a család felvértezni a serdülät a társa- szülêk együttméködnek, akkor nincsenek kiskapuk és nem
dalomban rá leselkedä veszélyekkel szemben?
tudja kijátszani êket. De ha egyik szülê a másik ellenében
– A kötelékek nagyon fellazultak, egyre nehezebben tud- dolgozik, akkor a gyerek hamar megtalálja a kiskaput és ki
ják a családok megvédeni a serdülêket. A diktatúra idején a is fogja használni a lehetêséget. Az is fontos, hogy milyenek
családon belüli kötelékek erêsebbek voltak, az emberek ösz- a testvéri, illetve a nêi, férfi alrendszerek. Ha például az anya
szefogtak, de 1989 után elkezdêdött a kivándorlási folyamat, a fiával beszéli meg a boldogtalanságát, szerelmi ügyeit, ez
és a gyerekek mondhatni egyre inkább háttérbe szorultak. nagyon megterheli a serdülêt, akinek bêségesen elég a saját
Gondolok itt arra, hogy az édesapa vagy az édesanya kül- korával járó sok nehézség: hormonális problémák, az iskoföldre ment dolgozni, és a gyerekek csak az egyik
gy szülêvel lában egyre
gy nagyobbak
gy
a követelmények stb. Ha a tinédzser
maradtak, de nem ritka az sem, hogy
fiú szövetkezik az anyával, akkor öntudatlanul kialakul benne a béntudat
mindkét szülê külföldön dolgozik, a gyeérzése, hogy „elveszem anyut aputól”,
rekeket a nagyszülêkre bízzák. Mivel a
ebbêl pedig mindenképp ki akar törni.
családtagok különbözê helyeken élnek és
„Azt mindenképp jó a
Akkor beszélhetünk jól méködê almás-más hatások érik êket, egyre gyakotinédzserben is tudatosírendszerekrêl, ha az anya az apjával
ribbak a válások. Mindez negatívan betani, hogy a szül½ felel½s
folyásolja a gyerekek fejlêdését és növeli
való kapcsolatában támogatja a fiát.
gyerekéért annak 18 éves
annak esélyét, hogy rossz útra térjenek.
Például a fiú menjen az apjával horgászni, míg az anya a lányával csajos
kora el½tt, utána már a fi– Mi a helyzet azokban a családokban,
tart.
délutánt
atalnak kell felelnie tetteiahol együtt élnek, senki nem vállalt külfölért. Elképzelhet½, hogy a
– Változtak a társadalmi szokások is,
di munkát?
tizenhat évest már elenge– Ezek a családok jobban meg tudják
például a mi tinédzserkorunkban a budik éjszakai mulatóhelyre,
liból este tízre haza kellett menni, most
óvni a serdülêket, azonban sajnos, már
viszont a diszkó tíz órakor nyit. Milyen
ez sem biztos, hiszen változó, hogy mide éjfél után egy-két órakorban
lehet elengedni egy gyereket éjlyen a család méködése, belsê rendszere.
kor már otthon a helye.”
szakai mulatóhelyre? Egyáltalán, hoVegyünk például egy olyan családot, ahol
gyan tudja szabályozni, ellenärizni a
odafigyelnek a gyerekekre, de nagyon
szülä a gyerekét?
merevek a határok: „hozzánk nem jön
– A korhatár és a „hogyan” is családsenki, mi sem megyünk sehová, te sem
mész sehová”. Ilyenkor a gyerek nem tud nyitni, új barátokat függê: attól függ, hogyan tudják családon belül kezelni a kérszerezni, hiszen nagyon bezárják – és amikor a serdülêkor- dést. Azt mindenképp jó a tinédzserben is tudatosítani, hogy
ba ér, megpróbál kitörni. A másik véglet, ahol nagyon lazák a szülê felelês gyerekéért annak 18 éves kora elêtt, utána
a kötelékek, nincsenek szabályok – persze ez sem jó. Ilyen már a fiatalnak kell felelnie tetteiért. Elképzelhetê, hogy a tiesetekben ugyanis mindenki azt csinál, amit akar, oda megy, zenhat évest már elengedik éjszakai mulatóhelyre, de éjfél
ahová akar, a szülê észre sem veszi, hogy gyereke már két után egy-két órakor már otthon a helye – ezzel szemben a
éjszaka nem aludt otthon. A legjobb, ha a határok rugalma- tizennyolc éves bulizhat akár hajnali négy óráig is. Nincs kisak, ha megengedik a gyereknek, hogy új barátokat szerez- alakult szabály e tekintetben, de fontos, hogy a szülê menyzen, elmehet rendezvényekre, fogadják a barátokat is bizo- nyire bízik a saját gyerekében. Meg tudják-e beszélni, hogy
nyos határok között. Például este tizenegy órakor nem foga- elmehet, de legyen elérhetê, vegye fel a telefont, ha hívják.
dunk senkit, mert ebben az idêpontban mindenkinek otthon Képesek-e ellenêrizni, hogy a gyerek otthon van-e a megbea helye. Fontos, hogy a szülê mindezt meg is tudja beszélni a szélt idêpontban, ha nincs otthon, miért nincs. Az is kérdés,
gyerekével, hogy tudja, mit szeretne a serdülê, mik a vágyai. hogy a szülê el tudja-e mondani gyerekének, mit érez olyanUgyanakkor a családon belüli alrendszerek is nagy mérték- kor, amikor kettêt üt az óra és még nincs otthon – hiszen ezt
ben meghatározzák, hogy a serdülê milyen irányba megy el: szörnyé elviselni. Miért késett és miért nem tudott pontosan
milyen a házastársi viszony, hogyan tudnak együttméköd- hazaérni? Fontos, hogy a szülê tudjon beszélni a saját érzéni a szülêk a gyermek érdekében. Például ha az apa vala- seirêl, és ne az történjen, hogy megérkezik a gyerek – a szümit meghatároz, akkor az anya együttméködik-e vele, vagy lêt közben a düh feszíti szét – és félóra késésért már csattan
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– A diszkó, az éjszakai lokálok viszont még akkor sem biztonságos helyek, ha egyébként a szülä-gyerek viszonyban minden
tökéletesen mëködik. Hogyan tudja megóvni a család a gyereket
az alkohol-, cigaretta-, kábítószer-használattól, esetleg függäségtäl?
– Amikor a gyerek serdülêkorba ér, már nem a szülênek
kell megóvnia êt a káros szerektêl, hanem képesnek kell lennie megóvni önmagát ezektêl. A védelem kialakulásának folyamata egész pici korban kezdêdik. Az a szülê és fêleg az az
édesanya, aki odafigyel a gyerekére, óvja, így mintegy „beépíti” gyerekébe ezt a képességet. Vagyis a gyerek az anyán
keresztül tudja majd, hogyan kell megvédenie önmagát. Az
is fontos, hogy a szülê legyen tudatában annak, mit jelent
serdülênek lenni, hogy képes legyen empátiával belegondolni, mi történhet a gyermeke lelkében. Érdemes a témában
olvasni, de az is jó, ha a szülê felteszi a kérdést önmagának:
milyen is volt, amikor ê volt serdülê? Másrészt az alkohol-,
kábítószer-témákban szintén érdemes tájékozódni, olvasni
és beszélni róla. Fel lehet tenni neki a kérdést: mit tesz akkor,
ha megkínálják? Azt is kell tudni, hogy lehet bármilyen jól
nevelt a gyerek, tudatában van annak, ha visszautasítja barátait, kiközösítik a csoportból. Az elutasítást nagyon nehéz
elviselni, a serdülêk sosem akarják, hogy a csoport kizárja
êket. Ezért mennek bele a csapdákba – elsêsorban a kíváncsiság, másodsorban a kiközösítés érzése miatt. Ezekrêl
mind beszélni kell a serdülêvel, meg kell tárgyalni, hogy
adott esetben milyen más lehetêségeik lennének.
– Elég nehéz a serdüläkkel beszélni ezekräl a témákról úgy,
hogy ne tënjön „papolásnak”, hogy meg is értsék a szülä jó
szándékát, aggódását. Hogyan lehet egy ilyen beszélgetést kezdeményezni?
– Valóban nehéz, de a szülênek kell ügyesnek lennie az
ilyen beszélgetésekkor, hogy ne ténjön kioktatásnak, ráolvasásnak, amit közölni akar. Például, amikor a fiam serdülê
volt, akkor kezdtek megjelenni a drogok, megkértem, meséljen nekem errêl: találkozott-e ê már valahol droggal, ha igen,
hol, tud-e valakit, aki kipróbálta, mit tapasztalt az illetê, hogyan alakulhat ki a függêség, hogyan lehet szabadulni têle?
Ilyen és hasonló kérdésekkel lehet bevezetni a serdülêt egy
óvó beszélgetésbe, amikor a szülê is elmondhatja aggályait a droggal, alkohollal vagy akár cigarettázással szemben.
Vagyis beszéltetni kell, mondja ki ê a véleményét ezekkel a
szerekkel kapcsolatosan. De akár a szülê is mesélhet a saját
serdülêkoráról, tisztázva, hogy akkoriban nem voltak ilyen
szerek és épp annyira kíváncsi, mint a gyereke.
– Mit tud tenni az iskola annak érdekében, hogy a fiatalok ne
legyenek az alkohol, a drog áldozatai?
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– Az iskolának ki kellene dolgoznia egy prevenciós programot, az lenne a legjobb, ha kineveznének egy koordinátort, aki összefogná a kollégákat, és közösen alakítanának
ki tervet az egész évre. Szinte minden tantárgyba belefér,

• A SZERZ¼ FELVÉTELE

a pofon vagy jön a lelkifröccs, ami súlyos lelki sérülést okoz
a serdülênek. Lehet, hogy a gyerek eleve béntudattal érkezik haza a késés miatt, ha ehhez a szülêk – fêleg az anyák
– nem tudnak megértê és befogadó légkört teremteni, akkor
ê sem tud megbízni a szülêben, termelêdik benne a düh, a
béntudat, és elêfordulhat, hogy következê alkalommal nem
félórát, hanem többet fog késni. A legfontosabb, hogy a szülê
bármilyen helyzetben kommunikáljon, a saját érzéseirêl is,
és próbálja megérteni gyerekét.

• Szabó Erzsébet: „Amikor a gyerek serdül½korba ér, már
nem a szül½nek kell megóvnia ½t a káros szerekt½l, hanem
képesnek kell lennie megóvni önmagát ezekt½l.”

hogy valamilyen formában beszéljenek a pedagógusok errêl a témáról: a biológus biológiaórán, a vegyész kémiaórán, de akár irodalomórákon is lehet beszélni róla különféle szerepjátékokban. Ugyanakkor az osztályfênöknek
van óriási szerepe, aki ismeri a gyerekek életkörülményeit,
honnan, milyen családból jönnek, ê tudhatja a legjobban,
hogy melyik gyereknek miben kell segítenie. Ha már megtörtént a baj, és alkoholizálás, drogozás gyanúja merült
fel, ha a család nem képes a gyerek mellé állni, akkor az
osztályfênök feladata lenne, hogy szakemberhez vigye.
Ugyanakkor lehetne iskolán kívüli drogprevenciós tevékenységeket szervezni szakemberek bevonásával, ahol
beszélhetnének a problémákról és hasznos információkkal
látnák el a gyerekeket. De akár egy-egy hétvégére is elvonulhatnának osztályközösségek, kisebb csoportok, olyan
tréningekre, ahol közösen kiveséznék ezt a témát. Másrészt
a pedagógusok a kiállásukkal, a magatartásukkal, a viselkedésükkel tudnak példát mutatni diákjaiknak. Lehangoló
látvány a diákjával együtt sörözê tanár – sajnos, lehet látni
ilyet is. Nem azt mondom, hogy a tanár ne szórakozzon,
fêleg, ha fiatal, de ezt lehetêleg úgy tegye, hogy példát is
mutasson a diákjainak. Elmehet ugyanabba a diszkóba,
ahová a diákjai járnak, de akkor viselkedjen úgy, hogy példát vehessenek róla.
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A felel½sség nem átruházható, de megosztható
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Prevenció a fesztiválozó fiatalok szerfogyasztási szokásainak tükrében

A felel½sség nem átruházható, de megosztható

Személyes tapasztalatok,
élettörténetek
A több éves tapasztalat azt mutatja,
hogy a félszigetlakó fiatalok – és nem
csak êk – érdeklêdéssel és nyitottsággal fordulnak az Independence Zone
sátorban tevékenykedê segítê szakemberek felé. A tanácsadásra jelentkezêk

meglepê gyorsasággal avatják be tanácsadóinkat olyan személyes élettörténetekbe, amelyek kibányászásához
megszokott tanácsadási helyzetben a
szakembernek több idêt kell szánnia,
és különféle technikákat kell bevetnie.
A fesztivál által biztosított, bizonyos
szempontokból megkönnyített tanácsadási helyzet a vártnál sokkal nagyobb
nyitottságot hoz magával. A megköny-

be és írják vagy rajzolják le magukat
úgy, ahogyan azt pár év múlva képzelik, de aztán, amint belelendülnek a
munkába, egyre érdekesebbnek ténik
számukra a tevékenység. Vannak, akik
egészen kidolgozott rajzokat készítenek, és aztán szívesen mesélnek arról,
hogy mit szeretnének elérni a jövêben.
A tavalyi tanácsadást a résztvevêk
jövêképének feltérképezésével kezd-

• Illusztráció: TOFÁN KÓS IMOLA

Habár az alkoholfogyasztás egyre inkább elfogadott társadalmunkban, az,
hogy a fesztiválozó fiatalok közel 80%a – az átlagéletkor 22 év körüli – rendszeresen fogyaszt alkoholt, és közel
16%-a pedig drogokat is, sêt mi több,
a fesztiválozók fele dohányzik, talán
egy kicsit sokkoló lehet elsê olvasásra.
Hiába okoljuk a szülêt vagy az egészségét károsító fiatal baráti körét, a felelêsség az iskolát és ez által a pedagógusokat is terheli.
A 2012-es Félsziget Fesztiválról – immáron kilencedik alkalommal – nem
hiányozhatott az elêzê évekhez hasonlóan az Independence Zone csapata nikotin-, alkohol-, drog és HIV-prevenciós
munkájával. A csapatban együttméködê szervezetek az elêzê évekhez hasonlóan a Babeæ-Bolyai Tudományegyetem
Szociológia
és
Szociálismunkásképzê Karának Szociális Munkás
Szaka, a szatmári Caritas Szervezet
Drogprevenciós Irodája, a kolozsvári
Görög Katolikus Caritas Szervezete,
az Országos Drogellenes Ügynökség
marosvásárhelyi
Drogmegelêzê,
Felmérê és Tanácsadó Irodája, valamint a Pro Karma Egyesület, a Szigeti
Magyar Ifjúsági Szervezet, és nem
utolsó sorban a Nordica Egyesület. Az
Independence Zone csapata népszeréségre tett szert, az elmúlt években csak
a Félsziget Fesztivál keretében fejtette ki
prevenciós munkáját, viszont a tavaly
további meghívást kaptunk két másik
erdélyi fesztiválra is. Így már nem csak
a Félsziget Fesztiválon voltunk jelen,
hanem a Kolozsvári Magyar Napokon
és a fiERD Táborban is. Ez arra enged
következtetni, hogy prevenciós munkánkat értékelik és hasznosnak látják a
fesztiválok szervezêi, és êk is úgy vélik,
hogy a fesztiválokon jelen kell lennie a
drogprevenciónak is.

• Homályos jöv½kép. A felmérés szerint a fiatalok nagy hányada fogyaszt alkoholt

nyített körülmények ez esetben nem a
módszertani vagy etikai szempontok
fellazulását jelentik, hanem a tanácsadásra szolgáló tér elrendezésének,
formális kereteinek megváltoztatását
és az oldott hangulatot. A fesztiválon a
tanácsadást igénylêknek nem zárt ajtók mögött foglalatoskodó szakembereket kell felkeresniük. Emberközelibbé
teszi a tanácsadókat, hogy az érdeklêdêk a sátorhoz való közeledéskor már
munka közben láthatják êket. A fesztivál hangulata, az Independence Zone
sátor bejáratánál ajánlott tevékenységek, az önkéntesek feloldják a segítê
szakember és kliens közötti kezdeti feszültséget. Az elején vonakodnak attól,
hogy színes ceruzát vegyenek a kezük-

tük. Sajnálatos módon a tapasztalat
azt mutatta, hogy a fiatalok jövêképe
eléggé homályos, fiatal felnêttkoruk
ellenére nincsen konkrét elképzelésük
jövêjükrêl, arról, hogy milyen célok
fele haladnak, és konkrétan mit tehetnek ezek elérése érdekében. Akik
a fogyasztás ellenére nem mutatták a
függêség jeleit, szívesen megosztották
tapasztalataikat, amelyek hozzásegítették êket a mértékletes fogyasztáshoz: kellemetlen élményeket, elrettentê
példákat. Büszkén beszéltek saját jellemvonásaikról, erêforrásaikról, amelyek erêt adnak a szinten maradáshoz.
A tanácsadás célja ezekben az esetekben a védê tényezêk megerêsítése volt.
Találkoztunk olyan felnêttekkel is, akik
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egyetlen kikapcsolódási módszerként a
drogfogyasztást nevezték meg. Életük
abból áll, hogy olyan munkahelyen robotolnak, amelyben semmi örömüket

„A fesztiválozó fiatalok
közel 80%-a — az átlagéletkor 22 év körüli –
rendszeresen fogyaszt
alkoholt, és közel 16%-a
pedig drogokat is, s½t mi
több, a fesztiválozók fele
dohányzik, ez talán egy
kicsit sokkoló lehet els½
olvasásra. Hiába okoljuk a
szül½t vagy az egészségét
károsító fiatal baráti körét,
a felel½sség az iskolát és
ez által a pedagógusokat
is terheli.”
sem lelik, stabil párkapcsolat nélkül
élnek, esetleg gyakran váltakozó, de
stabilnak remélt kapcsolataik váltják
egymást. Aztán olyan társaságba keverednek, ahol a „lazulás” egyetlen eszköze a drogfogyasztás. A legtöbb esetben a felvázolt jövêkép és az aktuális
drogfogyasztási szokások összefüggése
kapcsán azt tapasztaltuk, hogy kevés
fiatal értékeli döntê fontosságúnak a
drogfogyasztás káros hatásait a jövêkép vonatkozásában. Általános meggyêzêdésük, hogy befolyásolhatják fogyasztásukat és ez hosszú távon nem
jelenthet akadályt céljaik elérésében,
ugyanakkor belátják, hogy az aktuális
helyzet súlyosbodásának negatív következményei lehetnek.
Nagyon fiatal generáció, idésebbek
A kérdêívek kitöltése három helyszínen történt: a Kolozsvári Magyar
Napokon (http://www.magyarnapok.
ro/), a Bözödi-tó partján megrendezett fiERD Táborban (Fiatalok
/
ilErdélyért; http://tabor.fierd.ro/),
letve Marosvásárhelyen, a Félsziget
Fesztiválon (http://felsziget.ro/). A 988
kérdêív közül 703-at a Félszigeten,
176-ot a fiERD Táborban, 109-et pedig a Kolozsvári Magyar Napokon
töltöttek ki a fiatalok. A megkérdezettek 61%-a férfi, 39%-a nê volt, átlagéletkoruk pedig 22 év. Többségük
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A felel½sség nem átruházható, de megosztható

tinédzser és fiatal felnêtt, de ugyanakkor a nagyon fiatal generáció is jelen volt a fiERD Táborban, akárcsak
az idêsebb generáció a Kolozsvári
Magyar Napokon. Az ország minden
részérêl érkeztek az általunk vizsgált
három helyszínre, Maros megyébêl (29%), Hargita megyébêl (18%),
Kovászna megyébêl (11%), Kolozs megyébêl (10%), de érkeztek résztvevêk
Magyarországról, Németországból és
Hollandiából is.
A résztvevêk nikotin-, alkohol-, illetve tiltottdrog-használatára vonatkozó
eredményeket azért tartjuk fontosnak
évrêl évre közölni, hogy a pedagógusoknak és más szakembereknek rálátásuk legyen a mai generáció szerfogyasztási szokásaira, és arra, hogy
miként viszonyulnak az egészségüket
károsító szenvedélyekhez, valamint
arra, hogy milyen a lelki egészségük.
Dohányzás
A dohányzási szokásokat a Fagerström Nikotin Dependecia kérdêív segítségével mértük fel. A megkérdezettek közül nagyjából minden második
fesztiválozó – a válaszadók 52,3%-a
– dohányzik. A dohányzók 13,5%-a
enyhe függêséggel, 9,4%-a közepes
függêséggel, míg 4,1%-a erês függêséggel küzd. A helyszín és a dohányzás
között szignifikáns összefüggést találtunk. A Félszigeten a megkérdezettek
54,3%-a, a fiERD Táborban 53,2%-a
vallotta azt, hogy dohányzik, míg a
Kolozsvári Magyar Napokon 38% válaszolta ugyanezt. A fenti adat azért
rémisztê, mert az elsê két helyszínen
a résztvevêk átlagéletkora jelentêsen
alacsonyabb volt.

Alkoholfogyasztás
Az alkoholfogyasztást a Cage Alkohol
kérdêív alapján vizsgáltuk meg.
A megkérdezettek közel 83%-a fogyaszt alkoholt, ami 10 fiatalból 8-at
jelent. Az alkoholteszt alapján megállapítható, hogy az alkoholt fogyasztók
31,1%-a klinikailag jelentês függêségi
tüneteket mutat. Szignifikáns összefüggés van a helyszín és az alkoholfogyasztás között is. Míg a fiERD Táborba

„A résztvev½k nikotin-, alkohol-, illetve tiltottdroghasználatára vonatkozó
eredményeket azért tartjuk fontosnak évr½l évre
közölni, hogy a pedagógusoknak és más szakembereknek rálátásuk legyen
a mai generáció szerfogyasztási szokásaira, és
arra, hogy miként viszonyulnak az egészségüket
károsító szenvedélyekhez,
valamint arra, hogy milyen a lelki egészségük.”
látogató fiatalok 47,5%-a (10-bêl 5 fiatal), a Félszigeten 28,2%-a (10-bêl 3),
addig a Kolozsvári Magyar Napokon
20,7% (10-bêl 2) szenved klinikailag
jelentês függêségben. Aggasztónak
tekinthetê, hogy a legfiatalabb generáció tekintetében a legnagyobb a
függêségi mutató.

Tevékenységeinkr½l
Az el½z½ évekhez hasonlóan kérd½íves felmérést is végeztünk, melynek
egyik célja, hogy a sátor- és terepmunka során kitöltött önreflexiós kérd½ívek
alapján személyre szabott tanácsadásban részesítsük az arra igényt tartókat.
Másrészt pedig, hogy felmérést készítsünk az önként és anonim módon kitöltött kérd½ívekb½l, hogy megtudjuk,
miként viszonyulnak a fesztiválozók
a nikotinhoz, az alkoholhoz és a drogokhoz, valamint az ezzel összefügg½

depressziós tünetegyütteshez. A fesztiválozók drogprevenciós kvízjátékban is felmérhették ismereteiket a
drogokkal kapcsolatosan. Ezen kívül
állandó szolgáltatásaink voltak még az
Él½ könyv és böngészde, a Kérdezzfelelek, A drogok változó arca, a
Border-feeling, a Free future motto,
A jöv½ karköt½je, az Independence
Túra és a Tanácsadás 2020-ra.
Programjainkról további részleteket találhatnak a park.felsziget.ro
o honlapon.
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Drogfogyasztás, depresszió
A fesztiválozók drogfogyasztását a
Cage-AID drog kérdêív segítségével
vizsgáltuk. Drogfogyasztás tekintetében a válaszadók 16,5% válaszolta azt,
hogy fogyaszt illegális drogokat. A legtöbben a Félsziget Fesztiválon válaszoltak igennel. Itt a válaszadók 19,7%-a
fogyaszt drogokat, ami alacsonyabb
arányt mutat a 2011-es adatokhoz képest. A fiERD Táborban 12,9%, míg a
Kolozsvári Magyar Napokon a megkérdezettek közül 1,9% válaszolt igennel.
Az illegális drogokat fogyasztó fiatalok
21,3%-a sorolható a klinikailag függêk
közé. A depressziós tünetegyüttest a 9
tételes Beck Depresszió Skálával (BDI)
mértük fel. A válaszadók 19,7%-a enyhe depressziós tünetekkel küszködik,
4,6%-a közepes, míg 2,7%-a súlyos depressziós tüneteket mutat.
A pedagógusok szerepe a
megelézésben
Nélkülözhetetlen a mentálhigiénés
szemlélet meghonosítása, az úgynevezett „egészséges iskola” megteremtése,
amely nem az elrettentésre és a tiltásra helyezi a hangsúlyt, hanem a sokkal
hasznosabb, pozitív kicsengésé, „mit és
hogyan tegyen” célzattal méködê programokra. Az iskolában az áramlat-élmény megtalálására kellene helyezni a
hangsúlyt, olyan tevékenységekre ösztönzi a fiatalokat, amelyeket élvezettel
végeznek. Olyan tanulási környezetre

„A prevenciós módszereket
figyelembe kell venniük
az iskolában tevékenyked½ szakembereknek, a
szociális munkásoknak,
pszichológusoknak, szociálpedagógusoknak, nevelési tanácsadóknak, a gyerekekkel legtöbb id½t eltölt½
pedagógusoknak. Ilyen
módszer lehet az elriasztás,
ami a drogfogyasztás testi,
lelki, szociális, bÅnügyi
következményeire hívja fel
a figyelmet. Viszont azok
a fiatalok, akik kipróbáltak
már valamilyen kábítószert,
nem hisznek ennek hatékonyságában.”

• „A több éves tapasztalat azt mutatja, hogy a félszigetlakó fiatalok – és nem csak ½k –
érdekl½déssel és nyitottsággal fordulnak az Independence Zone sátorban tevékenyked½
segít½ szakemberek felé.”

van szükségük, amelyben megtalálhatják saját érdeklêdési körüket, fejleszteni
kellene az élményszeré, sokszíné tanulás lehetêségeit – itt a végsê cél a diák
személyes önkiteljesedése, képességeinek megfelelê felhasználása. A személyiség kiteljesedéséhez nélkülözhetetlen
örömérzésnek természetes úton kell eljutnia a serdülêhöz, mert a mesterséges
örömök (pl. a szerhasználat) nagymértékben károsítják az alakuló személyiséget. A prevenciós módszereket figyelembe kell venniük az iskolában tevékenykedê szakembereknek, a szociális munkásoknak, pszichológusoknak, szociálpedagógusoknak, nevelési tanácsadóknak, a gyerekekkel legtöbb idêt eltöltê
pedagógusoknak. Ilyen módszer lehet
az elriasztás, ami a drogfogyasztás testi,
lelki, szociális, bénügyi következményeire hívja fel a figyelmet. Viszont azok a
fiatalok, akik kipróbáltak már valamilyen kábítószert, nem hisznek ennek
hatékonyságában. Egy másik lehetêség,
hogy korrekt és hiteles információkatt adjunk át a fiataloknak, majd megadjuk
nekik a döntési szabadságot. Hatékony
módszere a szerfogyasztás megelêzésének, hogy harmonikus személyiségë fiatalokat nevelünk, akik megfelelê önértékeléssel, kommunikációs készséggel,
stresszkezelési módszerekkel rendel-

keznek. Egy ilyen típusú személyiséggel
rendelkezê fiatal képes lesz könnyen
megoldani az életben jelentkezê problémákat, képes a realitás világában megfelelê minêségé és mennyiségé örömszerzési forrást találni. És ha ki is próbál
valamilyen drogot, kevesebb az esélye,
hogy rabja is lesz annak. Fontos, hogy
minden fiatal találja meg a kortárs vagy
felnätt közösséget, ahol jól érzi magát, és
megfelelêen ki tudjon bontakozni, ahol
megfelelê elismerést és értékelést kap.
A pedagógusoknak arra kell törekedniük, hogy minél inkább bevonják a gyerekeket a különbözê iskolai klubokba,
rendezvényekbe, méhelyekbe, egyesületekbe, sportcsapatokba. A megelêzés
másik lehetêsége a kortárssegítä csoportokk méködése az iskolában, ifjúsági
közösségekben. Felhívjuk a figyelmüket
a nemrégiben beindított honlapunkra –
u –, amely
www.independencezone.ro/hu
az országban egyedülálló szolgáltatást
nyújt mindazoknak, akik drogfüggêség
szempontjából veszélyeztetve érzik magukat vagy valaki mást a környezetükbêl.
BOTHÁZI RENÁTA,
OZSVÁTH ANITA-ANIKÓ,
KRECSÁK KATALIN,
DR. DÉGI L. CSABA
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Egyéni vagy csoportos projekt?

Egyéni vagy csoportos projekt?
–, ha már tudósok, akkor minek horkolnak önfeledten ebben az órában,
amikor a gyermeknek projektgondjai
vannak, és a legújabb kutatások szerint
színesebbre akarja a görög templomot?
Gyermekkel elhitetni, hogy a fehér
márvány sógyurmautánzata is gyönyöré, nem hiteles ugyan, de gyönyöré. De ahhoz, hogy fehéren is elégedett
legyen a munkájával – nem is tudom…

• ILLUSZTRÁCIÓ: Farkas Ilona Janka, 4. osztályos
y

A gyermek lázas, torokgyulladással
küszködik tegnap este óta. Ettêl függetlenül ma délután semmiképp nem
akart itthon maradni, mert kollégiumi
napok vannak, s nem maradhatott le
valamelyik, számára igen fontos eseményrêl. De most, pontban éjfélkor,
amikor nekem már igencsak be kellene
fejeznem a megkezdett gondolatot, kikászálódik az ágyból, kiállít a szent tér-

• „Az ördögbe a tudós apákkal – gondolom én –, ha már tudósok, akkor minek horkolnak
önfeledten ebben az órában, amikor a gyermeknek projektgondjai vannak, és a legújabb
kutatások szerint színesebbre akarja a görög templomot?”

be, mármint a konyhába: Anya, nézzük
meg, megszáradt-e a projektem. Ki kellene színezni. (Ez egy félméternyi magas görög templom akar lenni papírból
és sógyurmából.) Mondom neki, drágám, a görög templomok fehér márványból készültek, ne aggódj, ez tökéletes, nem kell kiszínezni. Bêg, hogy apa
azt mondta, hogy a legújabb kutatások
szerint nem tiszta fehérek, és hogy a
maja templomok is színesek voltak, és
a fehér márvány se tiszta fehér, és apa
tudja, mert ê tudósabb, mint te. Az ördögbe a tudós apákkal – gondolom én

valami miatt most éppen képtelen vagyok arra, hogy díjazzam az igényességét –, dolgozni kell még rajta. Rendben,
akkor ebben a szent órában hozzákezdünk a sógyurma készítéséhez, keverünk egy kis lisztet, sót, cseppnyi vizet,
ahogyan a sógyurma receptje azt megkívánja. Csinálná is a szentem, de kókadozik, tehát gyorsabban haladunk,
ha én kavargatom, gyúrom, miközben
ê – ezek szerint mégsem annyira beteg – árgus szemekkel figyeli, úgy készítem-e, ahogyan az a nagykönyvben
elê vagyon írva. Megvan a gyurma,

bekenegetjük, panaszkodik, hogy nem
elég sima, nem elég márványszeré.
Még egy sógyurmát se tudsz becsületesen megcsinálni. Mondom, dehogynem,
ez már szinte tökéletes. Elégedetlen,
de ráveszem, vegye be a gyógyszerét,
lefekszik, vinnyog kicsit, hogy de anyu,
anyahiányom van, odabújok, hogy ne
legyen má’ annyi anyahiánya a lelkemnek, fogja a kezem, elalszik, de amikor
próbálok ellopózni, felriad: maradj még,
rémálmaim vannak, ha nem vagy itt. No,
hál’ istennek elfelejtettük, milyenek is
voltak a görög templomok, a rémálmokat valahogy legyérjük, csak épp
kulturális vitáink ne legyenek projektkészítés ürügyén.
A fentiekben elmesélt tapasztalatok
kontextusában tehát ne csodálkozz,
ha a hideg rázogat projektleadás elêtt,
közben és után. Ma délután ismét bejelzett telefonon, hogy ma késêbb jön
haza, nemtudommelyik osztálytársához megy suli után, mert holnap le kell
adni a projektet (amirêl, ugye, tudni
kell, hogy lényege szerint hosszabb
idêszakot felölelê kutatási munka,
ahol a csoport témát választ, leosztják
a feladatokat, idênként találkoznak,
sêt konzultálnak a tanárral, munkanaplót vezetnek és a többi hasonló
szépen átgondolt módszertani lépés).
A csoportos projekt viszont – minden
szakirodalmi elêírásra fittyet hányva Û
házi szemszögbêl a következêképpen
néz ki: a gyermek két nappal a leadás
elêtt kezd nyüsletni, szervezkedni.
(A beosztott és megosztott munkaidê
ugyebár azt jelenti, hogy az együttméködést az utolsó napra sérítik, hogy
kellêképpen tömény legyen, és természetesen a 4-es csoportból az utolsó
nap utolsó délutánján is csak ketten
tudnak jelen lenni egyéb fontos elfoglaltságok miatt.) Nohát hazajön kora
este, fulladozik a dühtêl, hogy képzeljem el, eltelt hiába két óra, mert amikor X. Y.-hoz elmentek, kiderült, hogy
nincs laptop, merthogy X. Y. épp meg
van büntetve (mifene szokás ez, hogy
valakit két hétig csak úgy megbüntetnek, és anyuka csak úgy eldugja a laptopot?!). Kivárják anyuka hazatértét,

A részlet a Kriterion kiadó gondozásában megjelent De Anyu!! címé kötetbêl származik; a szövegrészlet teljesebb változata megjelent az
„Ezernyi fëszál zeng tücsökzenét…”” címé kötetben Mindennapok pedagógiája címmel. (Fazakas EmeseÛFóris-Ferenczi Rita [szerk.: „Ezernyi fëszál
zeng tücsökzenét…”” Köszöntê kötet P. Dombi Erzsébet tiszteletére. Egyetemi Méhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2012. 82Û89.)

2013. március

21
Egyéni vagy csoportos projekt?

projekt ürügyén ideiglenesen szünetel
a büntetés, tehát laptop van. De ennek
se lehetett sokáig örülni, mert az is kiderült, hogy a laptopon nincs meg az a
program, amivel dolgozni kéne, illetve
épp internetkapcsolat sincs, amivel telepíteni lehetne. Szóval szükségállapot
van, problémamegoldásként hirtelen
eldönti, hogy no, akkor egyéni projekt
és Bartók Béla lesz. Kérdem én, hogy
mégis miképpen lehetne seperc alatt
módosítani ilyeténképpen, hogy eddig csoportos volt, most meg egyéni
lesz belêle. Hogyan lehet majd ezzel
elszámolni? Anya, te ez nem érted. Én
meg nem is szomorkodnék megértésbeli fogyatékosságom miatt, csakhogy
tudom a korábbiakból, hogy az egyéni
projektet nem fogom megúszni szárazon. És hogy magad is beláthasd,
mennyire igazam van, elmesélem neked a projekt születésének történetét,
aztán majd eldöntheted, hogy sírjál-e
vagy nevess, mert több órán át keményen megdolgozott a lelkem, én
is egyébként; s bár éppen fêzni pró-

„Szóval szükségállapot
van, problémamegoldásként hirtelen eldönti,
hogy no, akkor egyéni
projekt és Bartók Béla
lesz. Kérdem én, hogy
mégis miképpen lehetne
seperc alatt módosítani
ilyeténképpen, hogy eddig csoportos volt, most
meg egyéni lesz bel½le.
Hogyan lehet majd ezzel
elszámolni? Anya, te ez
nem érted.”

báltam, kétpercenként hívott, hogy
anyúúú, ettêl aztán a pörköltem is
többször odaégett, nem is beszélve arról, hogy a többi betervezett munkám
szóba se jöhetett.
Fél óra azzal telt el, hogy hátteret
választott: többször végigfuttatta a lehetêségeket, hogy a cím miképpen pörögjön fel a képernyêre. Szegény Bartók
névileg és képileg legalább ötven változatban tént elê, alulról, felülrêl, jobbról,
majd balról, lassan kacskaringózva,
meghökkentêen hirtelen megjelenve

MAGÁNTERÜLET
T

beték kavargásából, elténve és vibrálóan pulzálva, mint egy reklám; nekem
pedig végig kellett néznem az összes
változatot, miközben zsörtöltem, hogy
kedves, ez egyáltalán nem fontos, az
viszont igen, hogy ne legyen zavaró, és
ne terelje el a figyelmet a lényegrêl. No,
valahogy eldöntöttük, hogy Bartók Béla
neve beugorjon-e hirtelen, vagy elegánsan belibegjen, várakozással töltve el a
nézêt, hogy no, akkor ebbêl mi is lesz.
Valamiképpen megegyeztünk egy egyszerébb változatban. A következê nagy
kérdés az volt, hogy mi kerüljön Bartók
Béla alá: latolgatta a címeket, aztán eldöntötte, hogy oda fogja beírni a tartalomjegyzéket. Emiatt természetesen legalább három ízben kellett magára hagynom pörkölêdê pörköltemet. Akkor…
hogy anyúúú, mit írjak a tartalomjegyzékbe?? Mondom, miképpen akarsz te
tartalomjegyzéket írni, ha fogalmad
sincs még arról, mit fog tartalmazni
maga a bemutató. Hát a döntést kisebb
vita után késêbbre halasztottuk. A fotó
még egyszeréen megoldódott, megnéztünk ugyan többet is, ê egy festmény
mellett voksolt, meggyêztem, hogy egy
fotó mégiscsak bartókosabb, mint egy
rosszul sikerült festmény. Szerencsére
a születési és elhalálozási évszámon
nem lehetett vitatkozni, de hát ezután
jött a neheze. No, most már odaírtam,
hogy hol és mikor született, és azt is, hogy
hol és mikor halálozott el, asszem, kéne
írjak valamit arról is, hogy miket csinált
közben. Talált egy leírást a Wikipédián,
mire visszamentem, kapipéjszttel már
dolgozott is. Hohohó! Újrakezdtük: elolvastattam több szöveget, kiemeltettem,
átrendeztettem, lenyelettem vele, hogy
most nem akármit ír Bartókról, hanem
téma szerint keresi az információt, hogy
nem másol le semmit, hanem jegyzi a
fontos adatokat, átírja a bemutató logikája szerint satöbbi; és hát elképzelheted, hogy minden mozzanatért vád- és
védêbeszédet kellett mondanom, illetve
többször meghallgatnom azt a szívtépê
megjegyzést, hogy anya, ugye te most
anya vagy, s esküdj meg, hogy nem akarsz
itt nekem tanárkodni. Mondtam, persze,
hogy most éppen anya vagyok, de ez
nem jelenti azt, hogy megcsinálom helyetted. Azt sem, hogy anyaként nem
fogom kêkeményen elvárni, hogy rendesen megcsináld. Mindent végigcsinált becsülettel, ê maga mondta, hogy
na, kezdek belejönni, most már látom, miräl is akarok írni, és hogy mi is kerül a tartalomjegyzékbe. Sêt elêször A csodálatos

mandarinnak veselkedett neki, aztán
meggondolta magát, kitörölte, pörölt
is: a francba, mondtam, hogy kedves,
a történet épp errêl szól, hogy annak,
amit elolvasol, legfeljebb egy töredéke kerül a bemutatóba. Kezdetben azt
számolta, hogy minimum hány szlájd
legyen, utána meg azt, hogy vajon bele
fog-e férni a megadott terjedelembe.
Annyira belejött, hogy még Szilágyi
Domokost is lenyelte a drágám; hoztam volna a kötetet, nem kell, nem kell,
itt van a neten – bekapta szegénykém,

„Akkor… hogy anyúúú,
mit írjak a tartalomjegyzékbe? Mondom,
miképpen akarsz te tartalomjegyzéket írni, ha
fogalmad sincs még arról,
mit fog tartalmazni maga
a bemutató. Hát a döntést
kisebb vita után kés½bbre
halasztottuk.”

mert több címet is el kellett olvasnia,
amíg beugrott a Bartók Amerikában –,
Anyúúú, ebbäl mit vegyek ki?? Hát, amelyik neked tetszik. Szóval elolvastattam
vele a szöveget (magam is tudom persze, hogy ez csak olyan átfutósdi volt,
de mégiscsak döntött a kiemelt szakasz
mellett, merthogy az talál a témához,
olyan népdalos).
És hát gondolhatod, hogy ha már
minden primadonnás elvárásomnak
eleget tett, ennek fejében kétszer is
meg kellett hallgatnom a bemutatót, itt
is eljutottunk odáig, hogy jó, akkor nem
hadarok, jó, akkor nem csak azt mondom,
ami a papíron van, jó, jó. Tervezte, hogy
háttérzeneként A fából faragott királyfi
lesz, de azt hiszem, erre már nem jutott energiája. Arra sem, hogy beírja a
forrást, de szívre tett kézzel megígérte,
hogy szóban el fogja mondani.
No, megszenvedtünk a dologért, de
én ettêl függetlenül úgy gondolom,
hogy ezekrêl, fêként a források kezelésérêl és ennek tisztességérêl többet
kellene beszélni az iskolában is.

FÓRIS-FERENCZI RITA
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Különleges ünnep: a 100. nap egy udvarhelyi els½ osztályban

Különleges ünnep:
a 100. nap egy udvarhelyi els½ osztályban
Különleges ünnepet ültek a gyerekek és tanítóik
március elején a székelyudvarhelyi Benedek Elek
Pedagógiai Líceum Step by step I. osztályában:
megünnepelték a 100. napot. Az alkalom nagy
pillanatot jelez a kis elsêsök életében, akik megtettek már száz lépést a Tudás Birodalma felé. A nyílt
napon szülêk, pedagógusok, meghívottak vettek
részt, ünnepélyes keretek közt zajlott a „reggeli
üzenet” közvetítése és az úgynevezett központokban szervezett tevékenység. Az osztályban egyénileg, csoportosan megoldható, érdekes, játékos és
kreatív feladatok segítik a diákok képességeinek
kibontakozását. A nap fénypontját a kisiskolások
100-zal kapcsolatos egyedi alkotásainak a bemutatása, emléklapok átadása és az ünnepi torta elfogyasztása jelentette.
L¼RINCZ TÜNDE, SEBESTYÉN JOLÁN
tanítónék
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KIMEN¼ ÖsszmÅvészeti Diákfesztivál Gyergyóalfaluban
Id
dén április 10–13. között szervezi
meg az Antropocentrum Egyesület a
KIIMENä Összmévészeti Diákfesztivált
Gy
yergyóalfaluban. A fesztiválra 5–12.
ossztályosok jelentkezhetnek márciuss 24-ig verssel, drámával, prózával,
odalmi paródiával, grafikával, kairo
katúrával, zenével. Az érdeklêdêk
rik
jellentkezhetnek újságíró- és színházméhelybe, a középiskolások pedig filoófiaméhelybe is.
zó
Grrafikapályázat 5–12. osztályos dikoknak
ák
Réészt vennél egy grafikaméhelyben,
hol egy képzêmévész irányításával
ah
olgozhatnál?
do
Erre lehetêséged lesz a KIMENä Összmévészeti Diákfesztiválon 2013. áprillis 10–13. között Gyergyóalfaluban.
Kéészíts egy grafikát és küldd el nekünk
a következê címre: Antropocentrum
gyesület, 537130 – Gyergyóalfalu
Eg
(Jo
oseni), István pap tér, 665. sz.,
Ha
argita megye, Románia. Minden beérrkezett munkát kiállítunk a fesztivál
heelyszínén. A legjobb mévek beküldêi
érrtékes könyvcsomagot kapnak, és
beekerülhetnek a KIMENä grafikaméheelyébe. Beküldési határidê: 2013.
március 24.
Pa
aródiapályázat 5–12. osztályos dikoknak
ák
gy gondolod, hogy egy-két poénnal
Úg
érrdekesebbé vagy aktuálisabbá tudnád
tenni az irodalomórán boncolgatott
szzövegeket? Írj róluk paródiát, és az eredeeti szöveggel együtt küldd el a munádat a kimeno@antropocentrum.ro
ká
mre 2013. március 24-ig! A tárgyhoz
cím
d be: Irodalmi paródia! A legsikerülírd
tebb munkák beküldêi értékes könyvcssomagot kapnak.
Iro
odalmi alkotópályázat 5–12. osztá
ályos diákoknak
Úg
gy érzed, van mondanivalód? Meg
is tudnád azt versben, prózában vagy
drrámában fogalmazni? Szeretnéd, ha
azz írásaidról egy elismert alkotó monana véleményt? Küldd el a munkáidat
da
(a
az öt legjobb, eddig még közöletlen
írá
ásodat) a kimeno@antropocentrum.
ro
o címre 2013. március 24-ig. A tárgyoz ne felejtsd el beírni: Irodalmi alho
otópályázat. A legjobb szövegek beko
üldêit értékes könyvcsomaggal jutalkü
mazzuk, és bekerülnek a 2013. április

10-13. között Gyergyóalfaluban zajló
KIMENä Összmévészeti Diákfesztivál
irodalomméhelyébe.

interjút (max. 2500 jel) kell küldened
a kimeno@antropocentrum.ro címre.
Beküldési határidê: 2013. március 24.

Karikatúrapályázat 5–12. osztályos
diákoknak
Láttál mostanában jó arcokat? Fotózd
le, készíts róluk karikatúrát, majd a
fényképpel együtt küldd el a rajzodat az Antropocentrum Egyesület,
537130 – Gyergyóalfalu (Joseni),
István pap tér, 665. sz., Hargita megye,
Románia címre! Örömmel fogadjuk azt
is, ha valamely helyzet késztet rajzolásra. A lényeg, hogy az elkészült kép
elgondolkodtasson és/vagy megnevettessen. A beérkezett karikatúrákból
kiállítást rendezünk 2013. április 10–
13. között a KIMENä Összmévészeti
Diákfesztiválon
Gyergyóalfaluban.
Beküldési határidê: 2013. március 24.
Járj nyitott szemmel!

Zenepályázat 5–12. osztályos diákoknak
Van saját zenéd, dalod? Szoktál verseket megzenésíteni? Küldd el a méveidet
a kimeno@antropocentrum.ro címre,
és értékes könyvcsomagot nyerhetsz.
Beküldési határidê: 2013. március 24.

Pályázati felhívás a filozófia iránt
érdeklédé középiskolásoknak
Szeretsz vitázni? Jó kérdéseket és
helytálló válaszokat keresni?
Jelentkezz a KIMENä filozófiaméhelyébe! 2013. április 10–13. között
Gyergyóalfaluban lehetêséged lesz
kibontakozni. Küldd el az önéletrajzodat március 24-ig a kimeno@
antropocentrum.ro címre; a tárgy legyen: Filozófia, és írd meg azt is, mirêl
beszélgetnél szívesen!
Pályázati felhívás 5–12. osztályos,
színházkedvelé diákoknak
Jelentkezz a KIMENä Összmévészeti
Diákfesztivál színházméhelyébe, ahol
elismert szakemberek irányításával
dolgozhatsz 2013. április 10-13. között
Gyergyóalfaluban. Küldd el a fényképes önéletrajzodat 2013. március 24ig a kimeno@antropocentrum.ro címre! Írd meg azt is, hogy miért szeretnél
bekerülni ebbe a méhelybe, a levél
tárgya pedig „Színházméhely” legyen!
Pályázati felhívás az újságírás iránt
érdeklédé, 5–12. osztályos diákoknak
Ha kipróbálnád, milyen napilapot írni,
jelentkezz a KIMENä újságíróméhelyébe, ahol szakemberek irányításával készül a Fesztike, a 2013. április
10-13. között Gyergyóalfaluban zajló
rendezvény lapja. A jelentkezéshez az
önéletrajzodat és egy általad készített

CSOPORTOS VETÉLKED¼
A fesztivál keretében idén csoportos vetélked½n is részt vehetnek a diákok. „Most
elmarad a rettegett bibliográfia, és több teret kapnak az ügyességi és általános mÅveltségi feladványok. Továbbra is háromf½s csapatok jelentkezését várjuk 2013.
március 31-ig a kimeno@antropocentrum.
ro címre” – írja az Antropocentrum
Egyesület közleményében.
A csapatoknak idén is kell egy színpadi
produkcióval készülniük: ez most paródia
lesz. Az alábbi listából lehet választani
egy dalt, amelyr½l paródiát kell írni, majd
a verseny részeként be kell mutatni a fesztivál színpadán is.
Íme, a lista:
Rúzsa Magdi: Aprócska blues
Intim Torna Illegál: Hipnotiz½r király
Ocho Macho: Jó nekem
Varga Viktor: Lehet zöld az ég
Magna Cum Laude: Pálinka-dal
Kispál és a Borz: Csillag vagy fecske
Magna Cum Laude: Vidéki sanzon
Fluor: Mizu
PSY: Gangnam Style
Baricz Gerg½: Negyven éven át
Edda: Éjjel érkezem
Edda: Álmodtam egy világot
Bikini: Közeli helyeken
Republic: Erd½ közepében
Zámbó Jimmy: Szeress úgy is, ha rossz
vagyok
Koós János: Kislány a zongoránál
Mary Zsuzsi: Almát eszem
Belga: Zsolti a béka
Beatrice: A pancsoló kisleány
Quimby: Most múlik pontosan
Quimby: Sehol se talállak
További információk az antropocentrum.ro
honlapon.
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A középiskolában maradhat
a kilencedik osztály
Továbbra is a középiskolai oktatás része maradna a kilencedik osztály, és
nem kerülne át az általános iskolába,
ahogy azt a tanügyi törvény elêírja –
jelentette be Remus Pricopie oktatási
miniszter. „Nem tudok olyan érvet
felhozni, amely indokolná a kilencedik osztálynak az általános iskolába
való költöztetését” – mondta a tárcavezetê. Az erre vonatkozó sürgêsségi kormányrendeletet március 5-én
jóváhagyta a képviselêház, de döntê
házként a szenátusnak is szavaznia
kell róla. Az oktatási miniszter álláspontját egyébként a tanügyi szakszervezetek is osztják, de hasonlóan
vélekednek a pedagógusokat, szülêket és diákokat tömörítê szövetségek
vezetêi is. Utóbbiak arra is felhívták
a figyelmet, hogy az általános iskolák nem rendelkeznek elég osztályteremmel, illetve pedagógussal, így egy
újabb osztálynak a befogadása teljes
káoszt eredményezne a tanintézetekben. Ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy három gimnáziumi év nem
elegendê ahhoz, hogy megfelelêen
felkészítsék a diákokat az egyetemi
tanulmányaikra vagy a munkaerêpiacon való elhelyezkedésre. A szülêi
szövetségek azt sem tartják biztonságosnak, hogy a 15–16 éves kamaszok
ugyanazon épületbe járjanak, mint a
kisdiákok.
A nagyenyedi kollégiumot
ünnepelték az Országházban
A
nagyenyedi
Bethlen
Gábor
Kollégium alapításának 390. és
Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepséget február
végén a budapesti Országházban.
A rendezvényen elhangzott, közösségi önismeret csak jó iskolák, által
lehetséges, ezért lehet biztos irányté
a nagyenyedi kollégium a 21. században is, és az iskola az örök újrakezdés
erdélyi jelképe, amely fennállása alatt
becslések szerint csaknem negyvenezer hallgatót fogadott falai közé.
A sokszíné Erdélyben a kollégium a
román–magyar együttélés tükre is:
volt idê, amikor az együttélés rombolást, sebeket okozott a kollégiumnak, és „van idê, mint napjainkban
is, amikor a románok és magyarok
együttméködése épülést és fejlêdést
eredményezett a nagyenyedi kollégi-
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um életében” – hangzott el. Kató Béla,
az Erdélyi Református Egyházkerület
püspöke kiemelte: az erdélyi református oktatás története sikertörténet.
Vigyázzunk erre a sikerre, hívta fel a
figyelmet az egyházi elöljáró, hozzátéve, hogy az erdélyi magyarság jövêje
mévelêdési és tudásszintjének emelésén áll vagy bukik.
Az ünnepségen résztvevêket köszöntötte Mihai Horaèiu Josan, Nagyenyed
polgármestere is.
A rendezvényen elhangzott, hogy a
kollégium az erdélyi oktatás és mévelêdés szellemi fellegvára, falai közül a
tudomány, a mévelêdés, a mévészetek jeles képviselêi kerültek ki, vonzásés hatásköre kiterjedt Erdély mellett a
Partiumra és a Felvidékre is.
Online tanulnak Hargita
megyében
Tíz Hargita megyei középiskola és
a megyei tanfelügyelêség is részese
annak a világhálón elérhetê integrált
oktatási programnak, amely uniós
támogatással valósul meg. A projekt
keretében a diákok akár otthonról
is elérhetik a tanáraik által az internetre feltöltött tananyagot, a szülêk
online ellenêrizhetik gyermekük tanulási helyzetét, a pedagógusok, tanfelügyelêk online konferenciázhatnak. A projektben a Hargita Megyei
Tanfelügyelêség, a székelyudvarhelyi
Eötvös József, a gyergyóditrói Puskás
Tivadar, a korondi, a gyergyóhollói,
a székelykeresztúri Zeyk Domokos, a
csíkszeredai Octavian Goga és Segítê
Mária, a maroshévzi O. C. Tíslíuanu,
a gyergyószentmiklósi Salamon Ernê
és a gyimesfelsêloki Árpád-házi Szent
Erzsébet középiskolák vesznek részt.
Görbe Péter tanfelügyelê, a projekt
menedzsere elmondta: a júniusban véget érê projektet az Unió 1,6 millió lejjel támogatja, 360 ezer lej pedig a kormány hozzájárulása. Hangsúlyozta: a
projekt célja a nevelés minêségének
javítása és korszerésítése, a modern
oktatási és kommunikációs eszközök
bevonása révén.
Fizetniük kell a harmadszorra
érettségizéknek
Fizetniük kell azoknak a végzêsöknek,
akik idén immár harmadjára iratkoznak be az érettségi vizsgára, közölte
az oktatási minisztérium. A szaktárca
tájékoztatása szerint azon jelentkezêknek, akik két korábbi megmérettetésen

egyetlen vizsgatantárgyból sem szereztek átmenê jegyet, 230 lejt kell kifizetniük, ha idén is szeretnének részt venni
a vizsgán. Azon diákok esetében, akik
az elêzê években egy vagy ennél több
próbán buktak el, az egyes tantárgyak
után kell bizonyos összeget fizetniük,
ennek értékét a tanfelügyelêségek határozzák meg. Tavaly egyetlen vizsgáért 39 lejt kellett fizetni. A nyári érettségi június 10-én kezdêdik, a beiratkozás
május 27. és 31. között zajlik.
Szabályos a székelység történetérél
szóló kézikönyv használata
A román oktatási minisztérium szerint Hargita és Kovászna megyében az
elêírások betartásával használják az
iskolákban A székelység története címé
kézikönyvet, amelybêl gimnazista
diákok tanulhatnak választható tantárgy keretében. Ez abból a tájékoztató dokumentumból derül ki, amelyet
a minisztérium kisebbségi oktatásért
felelês igazgatósága írt egy olyan állampolgárnak, aki kifogásolta a kézikönyv iskolákban való használatát.
A válasz nyomán a Maros, a Hargita
és a Kovászna megyei románok civil
fóruma nevé szervezet március 11én a szaktárca kisebbségi oktatásért
felelês igazgatósága két vezetêjének
a leváltását kérte, ugyanis êk látták el
kézjegyükkel a dokumentumot. A civil
szervezet közleményében idézi, hogy
a Szêcs Domokos fêosztályvezetê és
Szepesi Alexandru osztályvezetê által
aláírt minisztériumi válasz szerint a
hatodikos és hetedik osztályos diákoknak ajánlott kézikönyv nem minêsül
tankönyvnek, tudományos szempontból megfelel a történelmi valóságnak.
A dokumentum szerint azok az iskolák, amelyek bevezették ezt a választható tantárgyat, tiszteletben tartották
a két megye tanfelügyelêsége által
megszabott eljárásokat. A civil szervezet tiltakozik a minisztériumi válasz
miatt, mert szerintük figyelmen kívül
hagyja, hogy a kézikönyv „a románokra nézve megengedhetetlen sértéseket
tartalmaz". A kézikönyvet a Hargita
megyei önkormányzat megbízásából
székelyföldi történelemtanárokból és
történészekbêl álló 11 tagú bizottság
készítette. A szerzêk célja az volt, hogy
a tavaly szeptemberben bemutatott
kiadvány tankönyvnek is megfeleljen,
de kézikönyvként bármelyik korosztály számára hasznos olvasmány legyen.

