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Újabb két esztendő telt el legutóbbi jubileumi kiadványunk megjelenése óta. Az iskola
fennállásának 25 éves
évfordulója tiszteletére szerkesztett évkönyv még nem tartalmazhatta az
iskolatörténeti szempontokból is említésre méltó tanév végi eseményeket.
így a jubileumi ünnepség, iskolánk irodalmi színpadának névadóról való megemlékezése, a régi
kórustagokkal kibővített iskolai énekkar szereplése, a volt tanítványok előadásai a Bolyai Napok
tudományos ülésszakán az öregdiákok nosztalgia estje, a közös élményeket felelevenítő visszaemlékezései
és a jövő tanulóifjúságának megfogalmazott üzenetei mára már sokaknak emlék csupán.
A bolyais múlt és jelen közös átélése, az Alma Méterhez való tartozás érzése, a sorsközösség, a
hagyományok folytatása új hagyományok teremtése azonban olyan összetartó erő a múlt és a jövő
nemzedéke között, melynek megnyilvánulása nem csupán felejthetetlen emlék számunkra, hanem útmutatás
is a jövőre vonatkozóan.
Évkönyvünkben az újabb két év eseményei felelevenített élményei és adatai mellett az 1991.
tanév végi számadatok is megtalálhatók.
A jubileumi ünnepségen elhangzott igazgatói köszöntő pedig emlékeztet e jelentős iskolai
eseményre.
Az iskolai évkönyv meghatározott terjedelme és a megjelentetés egyre növekvő költsége nem
teszi lehetővé a megélt két év minden jelentősebb iskolai eseményéről való megemlékezést,de az
összeállítás sokszínűsége , a legilletékesebbek- a tanárok és diákok - megnyilatkozásai, melyek néhol
jelzésszerűen,máshol elemzőbb módon, de mindenképpen a visszaemlékező személyes átélésének
hitelességét mutatva, hű képet adnak iskolánk életéről, s talán többről is, a legjellemzőbb társadalmigazdasági-politikai elmozdulásokról.
Az eltelt két-három év jelentős társadalmi, társadalom-politikai változást hozott a közoktatás
területén is.
Az intézmények döntő többsége önkormányzati tulajdonba került.
Megszűnt az állam monopol helyzete az iskola fenntartását és irányítását tekintve.
Ezzel kialakult egy megosztott felelősségen alapuló irányítási rendszer,melynek pólusai az állam,
a helyi önkormányzatok és az intézmények. Az önkormányzati törvénynek megfelelően a helyi társadalom
egyre meghatározóbb szerepet kap a helyi oktatáspolitika kialakításában.
Az egyes szintek közötti együttműködés megvalósítása igen nehéz feladatot és még sok tanulni
valót jelent valamennyi érdekelt számára.Mindenek előtt azt, hogy kinek meddig tart a hatásköre és
felelőssége:mit jelent az önállóság és felelősség,hogyan lehet élni az önállóság adta lehetősségekkel,hol
vannak az önállóság határai.
Ezek a kérdések foglalkoztattak bennünket is,amikor meghatároztuk iskolánk pedagógiai
programját, helyi tan tervek kidolgozásával próbálkoztunk,iskolaszerkezetet módosító elképzeléseinket,
valamint egyéb fejlesztési programunkat meghatároztuk.
Iskolánk élt a szakmai-pedagógiai önállóság lehetőségével, annak a kötelezettségnek a
tudatával,hogy magunknak kell eldönteni,milyen programot tudunk vállalni és teljesíteni.
Nehezíti munkánkat, hogy nélkülözni kell azokat az alapdokumentumokat ( nemzeti
alap tan terv,egy séges követelményrendszer kerettantervek stb.), melyek iránymutatók, de legalábbis
tájékozódási pontok lehetnének a fejlesztési szándékkal rendelkező intézmények számára.
Amikor iskolaszerkezet módosítási elképzeléseinket meghatároztuk, arra alapoztunk, hogy a
differenciált iskolarendszer ma már társadalmilag felismert szükségszerűség.
A hatosztályos gináziumi képzés bevezetése azonban szándékaink szerint nem jelenti az iskola
-
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teljes szerkezetmódosítását.
Továbbra is fontosnak tartjuk a hagyományos gimnáziumi osztályok indítását, ami újabb belépési
lehetőséget biztosít iskolánkba a később érő,tehetséges, tanulni akaró gyerekek számára.
Ezekben az osztályokban a tanulói érdeklődésnek és szülői igényeknek megfelelően emelt
óraszámban tanítjuk az idegen nyelveket, a matematikát, fizikát és a biológiát.
Tantestületünk szakmai/pedagógiai felkészültségét, hivatástudatát és a szakmai megújulás iránti
fogékonyságát fémjelzi, hogy a mindennapi feladatok ellátása mellett helyi tantervek kidolgozásával
(komplex esztétikai nevelési program, környezetvédelmi nevelés) próbál a tartalmi korszerűsítés
elvárásainak megfelelni.
Különböző országos és helyi pályázatokon elnyert pénzösszegek, valamint iskolai alapítványunk
juttatásai az intézményi autonómiából eredő - örömünkre egyre bővülő - lehetőségekkel segítenek lépést
tartani (külföldi kapcsolatok, nyelvtanfolyamok, táborok, túrák szervezése stb.).
Iskolánk életében az utóbbi néhány év nemcsak tartalmi munkánkat tekintve hozott
változásokat.
Az 1989 tavaszán megkezdett és eredetileg három szakaszra ütemezett felújítási munka a
szükséges pénzügyi keretek hiánya miatt egy évvel eltolódott, négy évre húzódott és 1992 őszén fejeződött
be.
Az iskola működését veszélyeztető épületszerkezeti és egyéb hibák és hiányosságok miatt az
eredeti terv az épület teljes felújítására készült el.
A tervben szereplő munkák közül azonban az évről évre szűkösebb anyagi lehetőségek miatt sok
mindenről le kellett mondani, így a tervezett teljes felújítás nem valósulhatott meg.
Az épület külső műkő borításának cseréje,illetve javítása,a tető szigetelése, a teljes
elektromos hálózat, vízvezetékek és fűtőcső rekonstrukciója, valamint a tantermek melegpadló burkolatának
cse réje azonban nem maradhatott el.
Örömünkre megépült az aulában a színpad, ami szinte nélkülözhetetlen iskolai rendezvényeinken,
a megüresedett gondnoki lakásból pedig kisebb átalakítással tantermet nyertünk.
Önerőből, illetve különböző támogatások révén újítottuk fel iskolagalériánkat, és így épült meg a
rég óhajtott iskola büfé is.
Valamennyien úgy érezzük,hogy az otthonosabb és esztétikusabb iskolai környezet tartalmi
munkát és közérzetet egyaránt kedvezően befolyásoló tényező.
Oktató-nevelő munkánkat meghatározza az a tény, hogy tanítványaink több mint 90%-a kíván
tovább tanulni.
A gimnáziumi képzés céljának megfelelően alapvető feladatunknak a továbbtanulásra az
értelmiségi életvitelre való felkészítést tartjuk.
Olyan általánosan művelt, minden értelmiségi pályára alkalmas,idegen nyelveket beszélő
fiatalokat szeretnénk nevelni, akik képesek a további önművelődésre, az érettségihez kötött szakmák
elsajátítására, az alkotó, értékeket teremtő munkára, megfelelő politikai kultúrával megalapozott
közéletiségre.
Iskolánk pedagógiai programját, nevelési és képzési elveinket és iskolai gyakorlatunkat a szakmai
igényesség, a pedagógiai munka minőségének fejlesztése érdekében határozzuk meg.
Tudjuk, az iskolával szemben megfogalmazódó egyre növekvő társadalmi igények és elvárások
újabb kihívást jelentenek számunkra.
Az elvárásoknak való megfelelés nem jelenthet megtorpanást munkánkban, időnként felül kell
bírálni felkészültségünket és iskolai gyakorlatunkat.
Ennek tudatában készülünk a jövőre, a jelen illetve a közelmúlt történéseibe pedig újabb
évkönyvünk enged bepillantást.
Összeállításunkat remélhetően szívesen lapozgatja minden volt és jelenlegi diákunk, kollégánk és
minden érdeklődő olvasó.
Dr. Szabó Istvánná
igazgató

A NEGYEDSZÁZAD

EMLÉKEZETE

A 25 éves évforduló igazgatói megnyitója
E l m
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Tisztelt Vendégek,Kedves Kollégák,Diákok!

Köszöntök mindenkit, iskolánk volt és jelenlegi tanárait, tanulóit, barátait.
Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és eljöttek, hogy együtt ünnepelhessük szerény, de
bensőséges családi ünnepünket, Alma Máterünk 25. születésnapját.
Történelmi léptékkel mérve a 25 év nem olyan nagy idő, de emberi, intézményi mércével mérve
már tisztes kor, méltó a megemlékezésre, az ünneplésre.
Az ünnepek soha nem jelentenek szakítást a hétköznapi idővel.
Különös és szokatlan intenzitásuk egyik forrása, hogy ilyenkor sikerül jelenné változtatni a múltat, és egy
kicsit a jövőt is.
Kiemelni, közös emlékezetbe rögzíteni és megőrizni mindazt,ami jelentősnek, értékesnek,
megőrzendőnek bizonyul.
Az ünnep így olyan valóságos emberi magatartásból emelt emlékmű, amely megerősíti az
emberek egymáshoz fűződő kötelékeit,de nemzedékek- élők és holtak - kapcsolatát is.
Az ünnep egyben emlékezés is. Az embernek pedig minden igyekezetével emlékeznie kell, mert
igazából semmije sincs, csak az, amit ily módon megőriz.
Éppen 25 esztendeje annak, hogy iskolánk megnyitotta kapuját a város, a megye tanulni vágyó és
akaró fiataljai előtt.
Az akkor igen modern, esztétikus külső és belső felépítésű és berendezésű iskola - Magyar Géza
építész alkotása - a város büszkesége volt.
Szellemi fellegvár a tarjáni Olymposz tetején -tartották a város lakói, a társintézmények tanárai,
diákjai.
Az itt dolgozók, pedagógusok és tanulók azonban pontosan tudták, ahhoz,hogy egy új intézmény
valóban szellemi műhellyé váljék, hosszú idő és ezen kívül még sok minden más szükséges.
A tudást,műveltséget minden erővel megszerezni akaró fiatalok, felkészült szakemberek, a
szakmát hivatásként gyakorló pedagógusok, lelkes és lelkesíteni tudó ,koncepciózus vezetők.
A gimnázium előző igazgatói Dr. Fabulya László,Dr. Fabulya Lászlóné és Herold László - akiket
megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel üdvözlök és köszöntök a vendégek között - sokat fáradoztak
azon, hogy iskolánkban igényes, hivatását magas színvonalon végző, az új iránt fogékony nevelőtestület, a
klasszikus értelemben vett gimnáziumi nevelés és képzés alakuljon ki, és hogy később iskolánk
névadójának, Bolyai Jánosnak a szellemisége érvényesüljön az iskolai élet minden területén.
Az elmúlt 25 év eseményeit nem tisztem összegezni.
Ezt iskolai évkönyvünkben minden érdeklődő megtalálja.Néhány perc múlva pedig a
legilletékesebbek, az intézmény előző igazgatói visszaemlékezéseit hallhatják,a személyes átélés
hitelességével.
Az ünnep jó alkalom arra is, hogy megfogalmazzuk a múlt örökségét, amely iránymutató lehet a
jelen és jövő nemzedékének egyaránt.
Van-e megőrzésre méltóbb, örök csodálatra késztetőbb, mint a tanító mester és tanítvány, a két
Bolyai emberi - erkölcsi nagysága, egyetemes értékű öröksége?
- az életre halálra gyürkőzés
- a teremtő szenvedély
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- mindenben a tökéletes ostromlása.
Az apa még magán hordozta a régi kor pecsétjét, amikor fia már túlnőtte saját korát is.
Az apa magasba ívelő szárnyai alól repült ki és tört magasba a fiú, a tanítvány.
A szédítő magasba Mester a tanítványt követni már nemigen tudta, de pályára állította, méghozzá
üstökös pályára írja egyik Bolyai kutató.
Lehet-e ennél szebb küldetés a mester, a tanár, a mindenkori pedagógus számára?
Szellemi és erkölcsi örökösökké akkor válhatunk, ha Bolyai János matematikai felfedezését, a
nem euklideszi geometria megteremtését nem csupán új fejezetként értékeljük a matematika tudományában.
Több ez, hiszen művei tanulmányozása során újra és újra emberi, sőt emberiség szintű
kérdésekhez jutunk, amilyen
- az új megoldások, új utak keresése
- a gondolkodásmód váltás képessége, a gondolkodás rendkívüli bátorsága,eredetisége
- a valóság, a tények tisztelete, az igazság kérlelhetetlen keresése
- a közösség szolgálatával párosult szakma szeretete
- a tudással egyenértékű erkölcs felismerése
Azt tartotta:
A legnagyobb szellemi értékek elérésében az emberi érzés, a szép és jó iránti fogékonyság
legalább annyira fontos szerepet játszik, mint az egzakt tudományok. Saját szavait idézve: " az igazat
érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell".
Bolyai János élete azt is példázza, hogyan lehet igaza egyetlen embernek széles e világgal
szemben, de azt is, hogyan pusztítja el a világ azt, akinek vele szemben igaza van.
Gondolatai közül sok ma is érvényes, melyek közül egyet idézek:
"Bármely mű és fényes intézet becsét kételyen kívül csak annak hatása, vagyis a közüdvre sikeres
vagy hasznos, vagy foganatos, vagy célszerű voltából ítélhetni meg"
Ez a gondolat lehet alapja iskolánk, a 25 éves Bolyai János Gimnázium és az itt folyó oktató
nevelő munka megítélésének.
A 25 év alatt nehéz és nehezebb időszakok váltották egymást. A küzdelmes évek mégis mire
vezettek?
Az elmúlt két évtized, de leginkább az utóbbi néhány év alatt jelentős változásnak vagyunk tanúi
és alanyai az iskola funkciója,a pedagógushivatás, a művelődési javak, a módszerek és szervezetek
megítélésében és működésében, ami új kihívást jelent valamennyiünk számára,hiszen elméleti és gyakorlati,
oktatáspolitikai és oktatásirányítási kérdések egész sorát veti fel.
Az állami iskolák versenyhelyzetbe kerülnek, elkerülhetetlen a feladat és szerepkörük
újragondolása a tekintetben,hogy milyen értékek mellett fogalmazzák meg a pedagógiai programjukat.
A ma pedagógusai és diákjai előtt nem ismeretlen fogalmak
- az iskola szerkezeti, tartalmi átalakítása
- a politikai, világnézeti értékrendszeri pluralizmus
- a szakmaiság és alternativitás, a kliensi szemlélet
- a nemzeti alaptanterv
- az iskolaszék- és még folytathatnám
A jelen és jövő iskolája, ha be akarja tölteni hivatását,ismernie kell elébemenni a fejlődésnek,
azt előnyösen befolyásolni.
Méginkább igaz ma az a megállapítás,hogy az iskola nem a múltat nyújtja meg, hanem felkészít a
jövőre!
Ez azonban csak akkor lehetséges ha:
- gazdag és sokszínű életet biztosít a tanulók számára,
- ha belátja, hogy egyenlő tanulói esélyeket csak a különbözőségekhez igazodó iskola valósíthat
meg,
- ha úgy működik, hogy a szó valódi értelmében iskolaszerű,hiszen többet és azt jobban akarja
nyújtani mint az élet,
- ha nemcsak azt mutatja meg, amit tudni kell, hanem azt az utat is bemutatja, ahogyan a tudáshoz
el lehet jutni,
- 10-

- ha a tanulók megértik, hogy nemcsak az a lényeges, hogy mit és mennyit tanultak,hanem hogy
mit kezdenek a tanultakkal,vállalják-e életkoruknak és képességeiknek megfelelő erőfeszítéseket,
- ha tudomásul veszik, hogy az iskola tanít, de tanulni a tanulónak kell,
Ez a mi iskolakoncepciónk, amelyről tudjuk, valójában nem szóban és írásban készül el, hanem
azokban a tanárokban és diákokban,akik ezt megvalósítják.
Az innovatív iskolának, az alkotó tipusú pedagógusnak le kell mondani a kitaposott úton való
járás kényelméről.
Nap nap után felül kell bírálni tudását és gyakorlatát, fel kell készülnie a változásokra.
Kedves Vendégeink!
Minden megemlékezés igaz rendeltetése, hogy hidat verjen múlt és jelen közé és ezzel utat
nyisson a közvetlen érintkezés melegének.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent egykori kollégákat,bolyais tanárokat, akik
közül többen már nyugdíjasként követik szerető figyelemmel iskolai munkánkat.
Másokat a sors más városba, esetleg más munkakörbe sodort, de egy-egy ritka találkozás, vagy
üzenet sokat jelent számunkra.Erezzük, hogy kicsit közénk is tartoztak, nem felejtettek el bennünket,
iskolánkat.
Öröm számunkra az is, hogy pályatársként vagy más szakterület szakembereként eredményeket,
sikereket értek el.
Jó, hogy találkozhatunk.Valamennyien tudjuk, hogy iskolánk jelenlegi eredményeinek fő forrása a
kezdeti évek igényes munkája,amit mint örökséget ezúton is megköszönök.
Szeretettel üdvözlöm a volt bolyais tanítványokat, az idősebb és fiatalabb "öregdiákokat”, azokat,
akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel és azokat, akik vállalkoztak arra, hogy kisebb-nagyobb közönség
előtt szerepeljenek, együtt lépjenek fel a mai bolyaistákkal.
Nincs szebb és kifejezőbb kézfogás ennél,múlt és jelen nemzedéke között.
Tisztelt Elődeink!
Biztos, hogy szerepet játszik iskolánk minőségében a mögöttünk álló két és fél évtized, a múltunk,
az a nemes hagyomány, amelyet Önök, volt bolyais tanárok és diákok képviselnek és jelentenek számunkra.
Arra nem vállalkozom, hogy felsoroljam mindazok nevét, akik ebből az iskolából kiindulva értek
el eredményeket, sikereket.
Büszkék vagyunk mindazokra, akik értelmes, dolgos, becsületes, tartalmas emberi életet élnek.
Az iskola legszebb hagyománya a minőségre törekvés, a magas fokú szakmai igényesség.Ennek
eredményeként tanulóink 90%-a fogalmazza meg a maga számára a továbbtanulás programját, és az ország
170 gimnáziuma közül a 43. helyen állunk a felvételi eredmények terén.
Hogy mennyire tanárnak, diáknak egycélú, közös erőfeszítése, mintsem a tehetségek külön
intézménye áll eredményeink mögött, arra bizonyíték, hogy tanulóink 30%-a kétkezi fizikai munkás
gyermeke, ugyanannyi a bejárók aránya, hogy többségük az iskola révén jut először zenei, színházi és
képzőművészeti élményhez,s hogy mint máshol, itt is nap nap után adódnak feladatok a magatartásbeli,
egymásközti érintkezésbeli hiányosságok orvoslása terén.
Kedves Vendégeink!
Úgy gondolom arra is kíváncsiakból tart ma iskolánk, a Bolyai Gimnázium.Csak néhány dolgot
említek:
- különböző országos tanulmányi versenyeken tanítványaink több tárgyból eredményesen
szerepelnek
- idén földrajzból a 7. helyezést értük el, döntőbe jutottak orosz, történelem,biológia és kémia
tárgyból is diákjaink.
Örömünkre iskolánkban igen nagy a nyelvtanulási kedv, amit fémjelez, hogy évente egyre
többen tesznek középfokú nyelvvizsgát.
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Nagy lehetőséget jelent, az iskolai nyelvoktatásban amerikai és német vendégtanárunk
közreműködése.
Említést érdemel az a több éve tartó diákcsere kapcsolat a Königsbrunni gimnáziummal, ami
lehetővé teszi, hogy évente mintegy 20 fiatal anyanyelvi környezetben gyakorolhatja a német nyelvet.
Országosan is jelentősnek számít a videó-levelező kör munkája.
Az amerikai és nyugat-európai középiskolásokkal angol nyelven váltott videó-levél (melyet
tanulóink készítenek) a nyelvoktatáson túl a világban való tájékozódást is elősegíti.
S hogy milyen lehetőséget jelent az egy-egy tárgyban megszerzett ismeret és a megfelelő
nyelvtudás, mutatja, hogy biológusaink közül,a legjobbak második alkalommal vesznek részt a
Svédországban szervezett nemzetközi környezetvédelmi tábor munkájában.
Eredményeinknek örülünk, de még többre, jobbra törekszünk.Gondjaink, ahogy egy 25 éves
fiatalnak, nekünk is vannak, de ezek megoldását segíti a közös tenni akarás.Szellemi természetű
vállalkozásokkal, különböző országos és helyi pályázatokon való részvétellel igyekszünk megteremteni
szakmai-pedagógiai elképzeléseink megvalósításához az anyagi feltételeket.
Ezt a célt szolgálja a tantestület kezdeményezésére létrehozott Bolyai János Alapítvány, melynek
Kuratóriuma megköszöni az eddigi adományokat, és szívesen fogad bármely anyagi, vagy erkölcsi
támogatást.
Kedves Vendégeink,Kollégák,Diákok!
Az előző 25 év iskolai történéseinek,sikereinek, kudarcainak, örömeinek,bánatainak valamilyen
módon mindannyian részesei vagyunk,nemcsak az egyidőben, hanem az egymás után élők együttes
munkálkodása révén is.
Kívánom, hogy a mai napon sok régi barátra,ismerősre,élményre találjanak és talán elválik, mi
maradt meg egykori munkánkból.
Németh Lászlót idézve :
"De mi maradt az elégett szénből, a forgó lapátra hulló vízből, az elbomlott atomból? S mégis ezek
hajtják a társadalmat. Ugyanúgy ahogy az iskolai órák melege."
Bolyai János szavaival élve:
"Maradjon valamennyiünk neve feledésbe, annál inkább fog élni szellemünk a tanban, amely a
megszabadított és újjászületett emberiséggel együtt élő sírkövünk lesz."
Hogy mi is az iskola és a tanár szerepe? Azt gondolom, intézménynek magasabb
rendeltetést,embernek szebb kötelességet nem szabhat ki a sors.
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A nyelvtudás fontosságának hangsúlyozása ma már szinte közhely. A megváltozott nemzetközi viszonyok, a
népek közötti hivatalos és egyéni kapcsolatok szélesedése, a turizmus fejlődése szükségessé, szinte kötelezővé teszi
idegen nyelvek tudását.Egyre több olyen szakemberre van szükség, aki valamilyen idegen nyelven is beszél.
Az eredményes nyelvtanulást több tényező is segítheti.Ezek egyike az anyanyelvi tanárok részvétele a
nyelvoktatás folyamatában.
Már három éve, hogy iskolánkban angol és német nyelvből anyanyelvi tanárok is tanítják a
gyér ekeket. Azokban az osztályokban, ahol az anyanyelvi tanárok tanítanak,- a csoport szintjétől függően - a magyar és
az anyanyelvi tanár megosztja a heti óraszámot, tehát minden csoportban két tanár tanít.A haladóbb színtű
csoportokban az anyanyelvi tanárnak magasabb az óraszáma, vagy pedig a két tanár óraszáma egyenlő.
A kezdőbb csoportokban a magyar tanárok óraszáma magasabb.Az anyanyelvi tanárok elsősorban a
társalgásra
koncentrálnak,
feladatuk
a
beszélt
nyelv,
a
kommunikáció
tanítása
,különböző
szituációk,beszédhelyzetek,szerepjátékok gyakorlása.A nyelvtan, a fordítás, a megértést ellenőrző feladatok gyakorlása
a magyar tanárok feladata.Természetesen ezek a feladatok ilyen élesen nem különülnek el egy-egy órán, de ez a fajta
munkamegosztás az alapja a két tanár együttműködésének.
Mi mutatja az anyanyelvi tanárok munkájának hatékonyságát?
- A tanulók nyelvi gátlása oldódik, bátrabban szólalok meg.
- Beszédértésük és- készségük egyértelműen javul.
- Hozzászoknak az élőbeszédhez - ez segíti a nyelv megértését más körülmények között is.
- Egynyelvűség - a tanulók rá vannak kényszerítve, hogy csak angolul, vagy németül szólaljanak meg.
- Az anyanyelvi tanárok a hétköznapi, beszélt nyelvet közvetítik;sok olyan kifejezést, szófordulatot, szót
tanítanak, amire csak az anyanyelvi tanárok képesek.Ha a tanulók régimódi szavakat használnak, felhívják
erre a figyelmet és mondják a ma használatosat.
- A kiejtést, intonációt javítják.
- A tanulók megismerkednek az adott ország szokásaival,szóba kerülnek az aktuális ünnepek,események.
- Nekünk, nyelvtanároknak is van kihez fordulnunk, ha valamilyen nyelvi problémánk adódik.Egy általán, az
idegen nyelven való társalgás megszokottá vált.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy minél magasabb szintű egy nyelvi csoport,annál eredményesebb az
anyanyelvi tanár munkája.Kezdő vagy heti alacsony óraszámú csoportokban gondot jelenthet, hogy nem minden
esetben értik meg a tanulók az anyanyelvi tanárt,mert nem elég gazdag még a szókincsük, és nincsenek meg a kellő
nyelvtani ismereteik sem.
Ez a fajta munkamegosztás sok konzultációt igényel az anyanyelvi tanár és a magyar tanár között minden
egyes csoport esetében a tananyagot és a haladás ütemét érintően, valamint az értékelés tekintetében is,hiszen a két
tanár együtt adja a félévi és az év végi jegyet.
Úgy gondolom, a jövőben is érdemes jólképzett, a nyelvtanításban már tapasztalatokat szerzett anyanyelvi
lektorokat alkalmaznunk az iskolában, akik jól kiegészítik és erősítik a magyar tanárok munkáját.

Kiss Erttőné
tanár

-
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IRMGARD Asszony

Gimnáziumunk 3 évvel ezelőtt került abba a szerencsés helyzetbe, hogy az angol és a
német nyelv oktatását anyanyelvi lektorok is segíthetik.
Irmgard Stebel asszony személyében olyan kollégát kaptunk,aki nemcsak szakmailag kiválóan felkészült
pedagógus, hanem emberileg is fantasztikusan nyitott, fogékony, igazán alkalmazkodni akaró és tudó egyéniség. A
tanulókat valósággal elvarázsolja órán és órán kívül, gazdag módszertani tudással és nagy empátiakészséggel rendelkezik.
Az ifjúság és a tantestület nagyon gyorsan befogadta, a nem szakos kollégákkal is közvetlen baráti viszonyt
tudott kialakítani. Az iskola hagyományos rendezvényein való szerepléseivel (pl.Diáknap) is bizonyította, mennyire
fiatalos,lelkes, kötelezd feladatán messze túlmenően igyekezett bekapcsolódni az iskola életébe.Meglehetosen nehéz
nyelvünket szorgalmasan tanulja, gyakorolja, ma már szinte mindent megért és meg tudja magát magyarul is értetni,
holott ez nem lenne feladata.
Jelenléte nemcsak a tanulók számára, hanem számunkra, némettanárok számára is felbecsülhetetlen
segítség, kincs, hiszen a legjobb nyelvkönyvek és szótárak által biztosítható autentikus nyelvtudást, a mai beszélt német
nyelv közvetítését a mindennapi nyelvgyakorlási lehetőséget jelenti.
Nagyon megszerettük ot, és nagyon fog hányozni, ha már nem lehet közöttünk.Hogy vélekedik o maga itttartózkodásáról és az itteni munkájáról, mutatják a következő sorok:
A kiszámíthatalan hivatali széljárás Salgótarjánba dobott le, és sikeresen földet is értem. Igen, a bürokrácia
folyamatainak köszönhetően Solingen pécsi testvériskolája helyett ide kerültem- a Bolyaiba. Itt vagyok a salgótarjáni és
környékbeli falvakból való bolyais diákok anyanyelvi tanára.Az itteni tanulók német nyelv és Németország iránti
érdeklődése és az, hogy szükség van rám annyira ösztönöz, hogy sokkal többet készülök az órákra, mint
Németországban.Mivel magyar irodalom órákon a diákok olyan mélységgel foglalkoznak a német irodalommal is, hogy
Walter von dér Vogelweidét is ismerik, egyszer, azzal a kéréssel leptek meg, hogy verseit középfelnémet eredetiben is
olvassuk el, amely nyelv még német diákoknak is nehézséget okoz. Vagy például német versekhez részletes illusztrációkat,
rajzokat készítettek- s mindezt szívesen csinálták -, hogy téli szünetben solingeni kollégáim előtt "felvághattam" a vidám,
szép ábrákkal és jól sikerült házi dolgozatok fénymásolataival.
A német nyelvi munkaközösségen belüli együttműködés szokatlan tapasztalatokat hozott számomra:hogy a
kölcsönös hospitálás, a taneszközök cseréje, a nyitott tervezés és a tapasztalatcsere valóban jót tesz nekem, és ösztönöz,
ahogy a kommunikatív nyelvoktatás módszereit a gyakorlatban alkalmazzák.
Magyarországon a tanároknak annyi kötelezettségük van,ennek ellenére szakítanak időt
egymásra: beszélgetésre,csevegésre,kávézásra.
Szilárd elhatározásom , hogy ezeket a kedélyes dolgokat, amiket itt tapasztaltam, magammal viszem
Németországba, ahol mindez valamivel hidegebben, funkcionálisabban történik.Az iskolavezetés nem hátráltatja a
tanítást, hanem jó légkört teremt.
Gyakran hallom itt,hogy valaki elmeséli, mit köszönhet egy-egy munkatársnak, tanárnak.
Az élet iránt érzett hálát látom abban az ünnepi ruházatban is, amit itt felnőttek és gyerekek az iskolai
ünnepélyek alkalmával viselnek.
Igen, úgy tűnik számomra, hogy a magyaroknál olyan emberek között vagyok, akik tudnak igazán szomorúak,
de igazán vidámak is lenni, ahogy a közmondás tartja:
Ha böjt,akkor böjt,ha fácánokkor legyen fácán.(A közmondást szó szerint fordítottuk, a mondat második fele
a magyar: ha lúd,legyen kövér közmondásnak felel meg.)
Irmgard Stebel
Bajttóczi Éva
BulyovszJcyné Borók Edit
tanárok
-
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Környezetvédelem iskolánkban és iskolán kívül
Horti József:Katasztrófák a természetben című könyve "bevezető soraiban" Balogh János akadémikustól a
következő elgondolkoztató és további gondolkoztatásra késztető mondatokat olvashatjuk.
"... hogy az emberi velős csontot felhasító ember elhanyagolható veszélyt jelentett a mai környezetpusztító
embertársához képest. Hiszen az ősember csak egyes, szerencsétlenül járt embertársait fogyasztotta el: ma pedig
tudatlanságunk, felelőtlenségünk következtében felfaljuk, beszennyezzük, elpusztítjuk egész környezetünket. Az
emberevésnek valami ördögi, elvont formáját űzzük: azokat az embertársainkat pusztítjuk el, akik még meg sem
születtek."
Hogy mindez ne következzék be, felnőttnek és gyermeknek természetesen tudnia, ismernie kell, kellene, mi
minden veszélyezteti Földünket, rajta az élővilágot, az embert.
A mindennapok példái viszont arról tanúskodnak, hogy ismereteink e témakörben igen hiányosak
(Gondoljuk csak a savas eső, vízszennyezés, levegőszennyezés felelőtlen műtrágyázás, ózon réteg vékonyodásának, stb.
problémáját).
Nem ismerjük az ökológia 4 szabályát
1. Minden kapcsolódik valamihez, avagy minden függ valamitől.
2. Valahová mindennek mennie kell.
3. A természet jobban tudja.
4. Mindenért fizetni kell.
- Mert ha ismernénk és odafigyelnénk ezekre a problémákra, akkor nem szennyeznénk vizeinket, a levegőt, a
talajt, - a bioszférát, s akkor erőteljesebben tudatosulna bennünk a környezet és természetszennyezés következménye is.
Iskolánkban, diákjainkban évek óta egyre erőteljesebben igyekszünk tudatosítani: - hogy "Csak egy Földünk
van" - , s mit tehetünk védelmében.
- Alapfeladataink között tartjuk számon azt a szemléletformálást, mely az ember és a tanárok harmonikus
kapcsolatának kialakítását szolgálja,
- igyekszünk megértetni tanulóinkkal, hogy a környezetkárosítás megelőzhető
- hangsúlyozzuk a környezet és ember, a környezet és egészség kapcsolatát.
A környezet, természetszemlélet formálására direkt vagy indirekt módon szinte minden tanórán lehetősége
van a tanárnak.
Mi biológusok különösen szívügyünknek tekintjük ezt a feladatot, megragadjuk a lehetőségeket, hogy minél
több diákot "oltsunk be" a természet szeretetére, védelmére. Arra biztatjuk őket, hogy minél több konkrét program
végrehajtására vállalkozzanak.
Az érdeklődő tanulóink részére az 1992/93-as tanévben a biológia munkaközösség a következő feladatokat
írta ki, melyek közül tetszés szerint lehetett válogatni:
- savas eső mérése: 13 tanuló választotta
- ózonhatás mérése: 13 tanuló választotta
- vízvizsgálat mérése: 5 tanuló választotta
- erdők vizsgálata: 5 tanuló választotta
- zuzmók, mint indikátor növények: 1 tanuló választotta
"Biológus diákjaink" minden évben szép számmal jelentkeznek az évenként megrendezett Kitaibel Pál
országos környezetvédelmi vetélkedőre.
Felkészültségük alapján az országos döntőbe is eljutnak. (Eddig legjobb eredményünk: második, harmadik
helyezés, de büszkék vagyunk az 5., 9., 11., 13. helyezésre is).
Ebben a tanévben (egy nemzetközi) savaseső és ózon mérési nemzetközi program végrehajtásába is
bekapcsolódtak diákjaink, valamint negyedik alkalommal utazott 4 diákunk Svédországba, egy környezetvédelmi
nemzetközi táborba.
E feladatokról, illetve munkájukról szóljanak ők: Az Európai Légszennyezettségi Programmal talán
elkezdődött valami, ami nemcsak 12 ország sokezer diákjának mozgósítását, hanem egy nagyobb széleskörű terv
megvalósításának kezdetét jelenti.
Az első lépés mindig a felvilágosítás. Sokan nem szándékosan, csupán ismereteink hiányában mélyítik azt a
bizonyos sebet. Mi is kaptunk egy tájékoztatót, amelyben részletesen leírták a megfigyelést, a mérőállomás
felállításának módját és természetesen a savaseső keletkezésének okait és folyamatát.
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Munkánk 26 hónapos időjárásmegfigyelésből illetvecsapadékmérésből állt. Naponta begyűjtöttük a lehullott
csapadékot, megmértük térfogatát és a savasság mértékét.
Sokszor elképedve néztünk egymásra, amikor a pH érték leolvasása után 3-4-es adatokat regisztráltunk. Ez
egyértelműen a környéken lévő gyárak füstkibocsátásának tulajdonítható. Talán érdemes elgondolkodni azon, hogy
miképpen hat ez a mérték az élőlényekre (összehasonlítás végett a 10%-os ételecet savassága 2-3 között).
A méréseket az első és második osztályosok biológiai sávosai közül 13-an végeztük a megye különböző
részén. Az adatokat (az összehasonlítás után) Norvégiába küldtük el, ahonnan számítógépes értékelés után
visszaküldték a kapott eredményt. Magyarországon mért jobb értékek szerencsére kedvezőek a szomszédos
országokéhoz viszonyítva.
A savaseső mérésével a program nem fejeződött be, tavasszal újra kezdődik az ózonprogrammal.
Kertai Józsefné
tanár

Környezetvédelmi kirándulás a Karaneson /1993 május /

-
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Fiatalok a tiszta Európáért, Svédországban
Tavaly májusban ismét elindult iskolánkból két tanár és négy diák, hogy nemzetközi keretek között tanulva a
többiektől, és egyben tanítva őket, részt vegyen egy környezetvédelmi táborban, Svédországban.
Féléves szakmai előkészület után indultunk el nagy izgalommal és félelemmel tekintve az előttünk álló tíz nap
elé, hiszen nemcsak a felkészültségünket, hanem a nyelvtudásunkat is lemérhettük. Szerettünk volna reális képet
nyújtani rólunk és hazánkról is.
A tábor ideje alatt a munka szinte mindig valamilyen a gyakorlati életben is előforduló probléma volt.
Rendszerint délelőtt voltak a feladatok és délután a kollektív megbeszélésük. A megoldásoknál mindig a környezet
megóvásának szem előtt tartása volt a cél. Ezek a feladatok gondolkodtatóak és érdekesek is voltak, mert a
megoldásukhoz feladat volt például egy ablak hőszigetelésének megoldása egyszerű eszközökkel egy vizes
törölközővel bebugyolált folyadék lehűtése melegítéssel úgy, hogy a párolgás hőeivonó hatását felhasználjuk, vagy
burgonya megfőzése egyszerű edényben a kukta-módszer felhasználásával. Ha netán elakadtunk a feladatok
megoldásában, vagy a megoldás nem volt elég kielégítő, akkor a svéd tanárok mindig a segítségünkre siettek, és meg
próbáltak a megoldás elárulása nélkül rávezetni a helyes útra.
A kreatív programok mellett voltak különböző terepgyakorlatok is.
Ezeken a gyakorlatokon volt, aki vizsgálatokat végzett, mérte a vizek savasságát, vizsgálta a talaj
rétegzettségét és analizálta a benne található anyagok (elsősorban ionok és nehézfémek) előfordulását, arányát. A
kapott eredményekkel igazoltuk, hogy a savasság növekedése okozza a nehézfémek kioldódását és a talajvízbe való
kerülését, továbbá összefüggést találtunk a tavak növekvő nehézfémtartalma és a fokozódó halpusztulás között. Mások
a környezet és a benne élő szervezetek egymásrahatásával foglalkoztak. Megvizsgálták a mocsaras és a nem mocsaras
területen élő fenyők évgyűrűit és magasságát, valamint törzsvastagságukat, és ezen adatok segítségével
összehasonlították az életkoruk függvényében a fejlettségüket. Ennek segítségével nyilvánvalóvá vált az, hogy
mennyire szegény ásványi anyagokban a mocsaras vidék, és mennyire visszaveti a rajta települt élővilág fejlődését.
Nincsen szükség tehát ezeknek a területeknek a lecsapolására és a mezőgazdasági termelésbe való bevonására.
A vizsgálódás gyakran a környező erdőkben folyt. így akarva-akaratlanul megismertük a svéd erdők
jellegzetes vonásait, élővilágát. Segített ebben az az éjszakai túra, amely során szakavatott irányítás mellett bemutatták
nekünk az erdő különleges fáit, és egyéb növényeit.
A hajnal érkeztével meghallhattuk az ébredő madarak és állatok hangjait. A túra így nemcsak tanulságos,
hanem érdekes is volt.
Nemcsak a természetben tanultunk. A tábor ideje alatt meglátogattunk egy svéd iskolát. A benti órákon mint
megfigyelők vettünk részt, de a kinti fajokat gyűjtő és megfigyelő biológia órába mi is aktívan bekapcsolódtunk.
Azonnal feltűnt, mennyivel oldottabb az ottani iskolákban a légkör, és mennyivel gyakorlatiasabb az oktatás. Kevesebb
a tananyag és könnyebb is, mert az adott témát nem minden részletbe belemenően, hanem a fontos részeket kiemelve,
begyakorolva veszik. A biológia tantárgy oktatásánál jobban építenek a demonstrációs eszközökre, és az elméletben
megtanultakat terepgyakorlatokkal, gyakorlati foglalkozásokkal egészítik ki.
A tábor tíz napja alatt minden résztvevő ország részéről elhangzottak szakmai előadások. A lengyelek a
katowicei ipar szennyezését mutatták be. Felhívták a figyelmet a víz és az idáig okozott kárra. Megdöbbentő volt
hallani, hogy naponta többszáz kiló korom kerül a levegőbe, és ez a korom hány meg hány ember halálát okozza.
A holland előadás az energiatakarékosság jegyében született. Szerintük jobb hatásfokú, energiatakarékos
berendezések alkalmazásával kevesebb energiára lenne szükség, így kevesebb szénalapú anyagot elégetve kevesebb
káros anyag kerülne a légkörbe. Úgy gondolták, hogy nap-, szél- és vizienergiával üzemelő erőművekkel felváltva a
hőerőműveket lényegesen visszaszorítható a környezetkárosítás.
A svédek a különböző műanyagalapú csomagolóanyagok káros környezeti hatásairól beszéltek. A természet
ezeket az anyagokat képtelen elbontani, tehát felgyülemlik, elégetve pedig sok mérges gáz kerül a levegőbe. Az
egyetlen megoldás szerintük az újrahasznosítás.
A mi előadásunk a savas anyagok és a nehézfémek hatásairól szólt. Bemutattuk városunk szennyezőforrásait,
lassú szennyeződését, a szennyeződések hatását a környező erdőkben, mindezt laborvizsgálataink eredményeivel
támasztva alá.
A tábor végén közösen vitattuk meg Földünk legnagyobb problémáját, próbáltunk megoldást találni rá, és
reménykedtünk abban, hogy egyre többen lesznek azok, akik tenni akarnak környezetük épségének megőrzéséért, és
megtalálják a helyes utat egy tisztább világ felé.
Kinczel Gábor IV.C
Medgyes Angelika IV.C
Szarvas Éva IV.D
Percze Mária IV.D
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A legősibb kifejezőeszköz: a rajz

Mondd, mozdult-e már kezed önkéntelen, ha megláttál egy maroknyi agyagot? Megfogott-e, ha egy arcot az
alkotás láza hevített széppé? Érezted-e már, hogy jó lenne kimondani a kimondhatatlant, leírni, amit nem lehet, átlépni
a szavakon, átlépni a lehetetlent: látvánnyá formálni a gondolatot!
Többen vagyunk, akikben mindez tudatosult.Bárki,akiben tehetség van, kreativitás, vagy mert csak
egyszerűen vonzza valami a rajzhoz (s a rajzot most a legtágabb értelemben használom) hozzáférhet a lehetőséghez:
hetente egyszer, négy éven át a rajz-szakkörben.Harmadiktól fakultáció keretében foglalkozhat mindezzel. De három
éven keresztül a heti egy óra nagyon kevés,negyedikben, érettségi előtt, miután már alapóra sincs, a heti két faktos óra
különösen.
Ha az ember esetleg továbbtanulási (esetleg csak érettségi)szándékot dédelget magában, a fakt, úgy is
mondhatnám, kötelezően javasolt.
Az érettségit és egyáltalán a faktot rajzból évről évre nem túl sokan választják. Ez számomra meglepő, bár
igaz, hogy világéletemben rajongtam a rajzért, így elfogult vagyok, de ez a két óra nem csak nekem jelent
kikapcsolódást.
Ha valamit, azt igazán nem lehet mondani, hogy egysíkú, hisz különféle ismeretlen technikák
megismerésének lehetőségét biztosítja.

Romhányi Anikó 4.b

Romhányi Anikó 4.b .Csendélet / szénrajz /
-
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Vizsgázott a harmadik évfolyam

Az idén próbáltuk meg az egész harmadik évfolyamra kiterjeszteni a szaktárgyi vizsgarendszert
kémiából. Hasonló kísérlet volt már az 1990/91-es tanévben, mely egyetlen osztályt érintett.
Mi vezetett minket elképzelésünkhöz? Elsősorban az, hogy szeretnénk a kémiaórákat kicsit
kötetlenebbé, barátságosabbá és eredményesebbé tenni. Be kell látnunk, hogy a szervetlen kémia száraz
anyaga "nem nagy élmény" a diákságnak, így a számonkérésnél megspórolt időt felhasználhatjuk
érdekesebb kísérletek elvégzéséhez, illetve az anyaggal kapcsolatos kuriózumok, tudománytörténeti
ínyencségek megbeszéléséhez s rögzítésére. A tanulók oldaláról nézve a dolgot: alkalmuk nyílna némi
önállóságra a tananyag ütemezésében, jó próba a szóbeli érettségi és felvételi előtt, hogy gondolataikat egy
témában viszonylag rövid idő alatt szabatosan, logikusan kifejthessék és végül valamelyest csökkenthetnénk
az órán a felelés okozta stresszt.
Hogyan képzeltük a vizsgáztatást és a jegyszerzést? A tanulók a félév során három érdemjegyet
szereznek. Ebből kettőt írásbeli dolgozatra, melyek a tananyagban szereplő legfontosabb ismereteket
(képletek, reakcióegyenletek, szabályok, törvények, összefüggések) mérnék.
A harmadik jegy gyakorlati jegy, melyet a tanulók egy önállóan elvégzett mérésre illetve annak
jegyzőkönyvére kapnak. Az értékelésnél fő szempont a mérés pontossága és a számítás helyessége. A
vizsgák a félév végén vannak. Az eredményes felkészülés érdekében a tanulók tételsort kapnak a félév
elején. A vizsgákon segédanyagként csak periódusos rendszer illetve a tételhez kapcsolódó táblázat vagy
folyamatábra használható.
Milyen tapasztalatokat szereztünk az első félév során? Úgy érzem, bátran mondhatjuk, hogy
diákjaink többsége becsületesen és alaposan készült fel a vizsgákra, s ez jól látszik az osztályátlagokon is:
III.A - 4.7
III.B - 4.6
III.C - 4.2
III.D - 4.7
(Azt hiszem, más évfolyamokon nem dicsekedhetünk ilyen eredményekkel)
A feleletek egy részéből még hiányzik a témából való kitekintés, más tudományokkal való
koncentráció, de remélem, a második féléves vizsgán már több ilyen típusú feleletet fogunk hallani, hiszen a
másodszori próbálkozásnál az első vizsga tapasztalatait hasznosítani lehet.
Nézzünk néhány diákvéleményt is!
"Tetszik a vizsgarendszer, nem minden órára kell alaposan készülni,s nem kell minden óra előtt
izgulni."
"Jobb így, mert csak egyszer vagyok stressz alatt egy félévben kémiából."
"Szerintem jobban áttekinthető így az anyag és mindenki alaposabban felkészül."
"Jobb, mert nem izgulunk annyira, kötetlenebbek az órák, de az is biztos, hogy aki nem tanul
évközben elég nehéz behozni."
"Nem vagyok megelégedve, mert ha valaki elmond egy tételt a vizsgán, az még nem tükrözi híven
a tudását."
Gyarmati Attila
tanár

-
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Az új nyelvvizsga
Az új nyelvvizsgáról szóló rendelet 1991. március 1-jén lépett hatályba. Nyelvvizsga bizonyítvány három (alap, közép és
felsóí) fokon szerezhető. A nyelvvizsga során négy készséget vizsgálnak: a beszédkészséget , az értéskészséget, az íráskészséget és az
olvasáskészséget.
Az "A" típusú vizsga a beszédértés és a beszédkészség mérésére szolgál. A "B " típusú vizsgán a jelölt az íráskészség és az
olvasott szöveg értésére alkalmas feladatokat old meg. Mindkét típus esetében sikeres a vizsga, ha a jelölt az összpontszám 60%-át
teljesíti. A "C" típus azt jelenti, hogy a jelölt a négy készségből egyidejűleg, egyszerre mérettetik meg. A "C" típusú vizsga azonban
két részletben is elérhető, ha a jelölt két naptári éven belül, tetszőleges sorrendben sikerrel vizsgázik "A" illeme "B" típuson, akkor a
bizonyítványa egyenértékű a "C", tehát a komplex típussal. Az új vizsgarendelet nem teszi lehetővé, hogy aki középfokon nem felel
meg a követelményeknek, az alapfokú minősítést azért kapjon.
"A " típusú vizsga részei:
1. A vizsgáztató és a vizsgázó párbeszédet folytat a megadott témakörökből.
2. Folyamatos, önálló témakifejtés egy kép vagy képek alapján.
3. Szituációs párbeszéd, szerepjáték.
4. Beszédértés - rövid szöveg hallgatása magnóról, majd az ehhez kapcsolódó feladatlap megoldása. Szótár sehol sem
használható.
"B" típusú vizsga:
1. 50 nyelvtani tesztet tartalmazó feladatlap kitöltése 30 perc alatt. Szótár nem használható.
2. Összefüggő magyar szöveg fordítása idegennyelvre.
3. Irányított fogalmazás.
4. Olvasásértés - idegen nyelvű szöveg alapján magyarul feltett kérdésekre válaszolni.
5. Idegen nyelvű szöveg fordítása magyarra.
A 2-5. feladatoknál szótár használható. A rendelkezésre álló id ő 3 óra.
"C" típusú vizsga: A + B
Iskolánkban évek óta sikeresen folyik a középfokú nyelvvizsgára való felkészítés. Az új típusú vizsga változatos módon
kéri számon a készségeket, ezért az erre való felkészülés időigényesebb, összetettebb. A felkészülés a tanórák keretén belül történik. A
kezdeti időszakban nagyon fontos a nyelvi alapozás, az alapvető nyelvtani szerkezetek elmélyítése és az alapszókincs megszerzése. A
magnózás, kép- leírás és a szerepjátékok már a kezdő szintű csoportokban is részei a tanórának. A biztos alap után következhet a
szókincs tematikus fejlesztése, bonyolultabb nyelvtani szerkezetek megismerése és használata, fordítások. Az utolsó lépcső a
célirányos készülés: mindenféle, a vizsgán előforduló feladattípus gyakorlása hosszú-hosszú órákon keresztül.
Az utolsó fázis sok önálló, otthoni munkát igényel a tanulók részéről. A tanár itt elsősorban irányító és ellenőrző
szerepet játszik.
Két éve mi is szervezünk u.n. próbanyelvvizsgákat, ahol a tanulók 2-3 tanárból álló bizottság előtt ugyanolyan
feladatokat oldanak meg, mint a szóbeli nyelvvizsgán. Jó alkalom ez arra, hogy nemcsak egy tanár, hanem több tanár előtt adjanak
számot a tanulók a felkészültségükről, kiderül, melyik fajta feladattípust kell még erősíteniük és szokják a vizsgázást. A bizottság
egyik tagja mindig az anyanyelvi tanár.
A leírtakból következik, hogy nyelvvizsgázni nem lehet egyik napról a másikra. Ez egy hosszú tanulási folyamat
eredménye, amelyhez kitartó tanulás, szorgalom és a nyelvvel való rendszeres foglalkozás szükséges. Nagy dolog viszont, hogy
mindez már középiskolás korban elérhető.

Kiss Ernőné
tanár

IV. a. O f.:B oronvainé Nagy Á gnes
-
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A hatosztályos gimnáziumi képzés bevezetése iskolánkban
Az 1990/91-es tanévben kezdtünk cl foglalkozni az iskolai szerkezetváltoztatás gondolatával. A jelenleg még érvényben
lévő oktatási törvény adta lehetőségekkel élve, tantestületünk a tartalmi korszerűsítés megvalósításának egyik lehetőségét látja e
változtatásban és egyben a tanulói túlterhelés csökkentését várja e képzési formától.
Az 1991/92-es tanévben az egyes szakmai munkaközösségek tagjai, vezetői és az iskolavezetés tapasztalatcsere
látogatások során ismerkedett meg az eltérő strukturális rendszerben működő intézmények programjával (a miskolci Földes F., a
szegedi Deák F., a hatvani Bajza J, a budapesti Németh L., a balassagyarmati Balassi B. Gimnáziumok). A 6+6-os rendszerben
működő, illetve a még előkészítés szakaszában lévő intézményekbe szervezett látogatások, az intézményvezetőkkel,
tagozatvezetőkkel, konzultációk megerősítettek bennünket elhatározásunkban.
Munkaközösségi és tantestületi előkészítő megbeszélések után 1992. április 10-én egybehangzó tantestületi döntés
született a változtatás szándékáról és annak formájáról a további feladatokról. A tantestület jelentős többsége a hatosztályos képzés
mellett voksolt. A szerkezetváltoztatásra beadott kérelmünket Salgótarján Város Önkormányzata 1992. szeptemberében elfogadta és
megkaptuk a Művelődési és Közoktatási Minisztérium engedélyét is a benyújtott pedagógiai programunkra. Az 1992/93. tanév a
szakmai/pedagógiai felkészülés időszaka volt.
A tantestület terheit és jelenlegi terhelhetőségét szem előtt tartva nem vállalkoztunk teljes tantervi és óratervi
dokumentáció kidolgozására, hanem a miskolci Földes Ferenc Gimnázium már két éve bevezetett programját adaptáljuk,és ezeket a
helyi sajátosságoknak megfelelően alakítjuk át - helyi tantervekké.
A tanév során igen szorossá vált a munkakapcsolatunk a Földes Gimnáziummal. Sok értékes szakmai és pedagógiai
útmutatást és biztatást kaptunk az iskolavezetéstől, az osztályfőnököktől és az egyes szaktanároktól.
Tudjuk, hogy a fiatalabb (12-13 éves) korosztállyal való foglalkozás igen nagy hozzáértést, szakértelmet és türelmet
igényel, ezért a felkészülés érdekében az egyes munkaközösségek és a szaktanárok komoly erőfeszítéseket tettek (további
tapasztalatcserék, konzultációk, óralátogatások a város általános iskoláiban, nevelési értekezletek, pedagógiai-pszichológiai témájú
továbbképzések, önképzés, országos továbbképzéseken való részvétel).
A hatosztályos képzés bevezetésének indoklása

Miért került napirendre iskolánkban a szerkezetváltoztatás kérdése?
- Nem azért, mert divatos tendenciát akartunk követni.
- Nem azért, mert mindenáron a másságra törekszük.
- Nem azért, mert nem jelentkeznek elegendő számban a nyolcadikos tanulók intézményünkbe.
Az alábbi okok inspiráltak bennünket:
- A jelenlegi iskolarendszer ellentmondásai, működési zavarai, melyek bizonyítják, hogy a jelenlegi vertikális
kapcsolatok megmerevedett rendszere nem alkalmas a funkcionális szerep megvalósítására (a teljesítményorientáltság elviselhetetlen
terhe, örökös időzavar, tanári és tanulói túlterhelés, egyoldalú intellektuális terhelés,stb.)
- Az iskolarendszer differenciálatlansága, amely arra kényszeríti a tanulókat, hogy 6-14 éves korig egyforma ütemben,
egységes program szerint haladjanak az ismeretszerzésben - nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket (esélyegyenlőség)...
- A tehetséges, az átlagos és szellemileg kevésbé fogékony tanuló ugyanazt a képzést kapja - így mindannyian lemaradnak
önmaguk lehetőségeihez képest, (unatkoznak, leszoknak a tanulásról, illetve sorozatos kudarcélmények miatt feladják a küzdelmet)
- A hosszú ideig tartó egységes, kötelező alapiskola nem egyenlítette ki a tanulók között meglévő szellemi, kulturális,
társadalmi különbségeket.
- A nyolcosztályos általános iskola alapkoncepciójából eredően minden diákja számára lezárt képzést kíván nyújtani, ezért
a ráépülő középiskolai képzésben igen sok az ismétlés, az újratanítás.
- Az általános iskola tanulóira zúduló többnyire nem életkori sajátságaihoz igazodó elvont, tudományoskodó ismeret nem
jelent megbízható tudásalapot.
- A túl késői differenciálás és középiskola választás (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) végérvényesen
determinálja a tanulók sorsát, továbbtanulási esélyeit. A pályamódosítás igen nehézkes (pl. szakközépiskolából nem szakirányba)
- Az érvényben lévő tantervek ellentmondásai, melyeket a korrekció sem tudott kiküszöbölni. Nem megoldott a
közismereti tárgyak horizontális és vertikális illeszkedése.
- Csökkenti az oktatás hatékonyságát a spirálisan építkező általános iskolai és középiskolai tanterv, amely felesleges
ismétlődéseket, üresjáratokat eredményez és hozzájárul a tanulói túlterheléshez. A tudományos igényességgel kidolgozott tantervek
pedagógiai adaptációja elmaradt, így az anyag sok esetben elvégezhetetlen.
- Az egyes szaktárgyak tanterve és nevelési terve nincs összehangolva, nem az alapdokumentumokra épül, így a nevelési
terv alárendelt szerepet játszik a tanításban.
- Szociológiai-pedagógiai okok között említjük, hogy a gimnáziumokba az általános iskolát alacsony hatásfokon
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elvégző (de viszonylag jó osztályzatokkal rendelkező) tanulók is bekerülnek. Ezáltal ezen iskolatípus egyre nehezebben
képes a társadalmi elvárásoknak (felsőfokú tanulmányokra való felkészítés) megfelelni.
- Gyakori tapasztalatunk

- a tanulás technikája még nem alakult ki a tanulókban
- olvasottságuk, anyanyelvi készségük idegen nyelvi ismeretük nem felel meg az elvárásoknak
- kevéssé ismerik a társas együttélés szabályait, normáit
- a mindennapi kulturáltság terén sok a hiányosság
- Pedagógiai indoklásként említjük

- Tapasztalataink szerint az általános iskola 7., 8. osztályában "állnak le" a tanulók a nem megfelelő szellemi terhelés
miatt
- A személyiségfejlődés menetében a 12. életévet tartjuk ideálisnak a váltásra, mert ebben az életszakaszban a
biológiai pszichológiai érettségi elérkezik arra a szintre, mely alapján eldönthető ki vállalja az intenzívebb szellemi
munkát, ki mennyire terhelhető.
Az új oktatási törvény szerint a 12. év után vizsgát kell tenni a tanulóknak, ez alapján eldönthető az átlépés.
Helyi jellegű gondjaink

Tanítványaink a város és a város környéki általános iskolákból érkeznek. Az elvben egységes általános iskolai képzés a
gyakorlatban igen heterogén felkészülségű tanulókat jelent. A heterogén képességű tanulócsoport munkájának differenciált tanórai
módszerekkel való segítése minden tanórán nem várható el a szaktanároktól.
- A tanári és tanulói terhelés tovább már nem fokozható. A délelőtti órák délutáni meghosszabbítása az alapfeladatok
eredményes ellátása érdekében (alapóra + emelt óra + FAKT + előkészítő + versenyelőkészítés + tehetséggondozás) ördögi kört
jelent, amiből nem látjuk a jelenlegi rendszerben.
Mit akarunk elérni a fejlesztéssel?

- Növelni szeretnénk a választható iskolatípusok számát a városon belül abban bízva, hogy a gimnáziumi oktatás
színvonalának további növelése pozitívan befolyásolja a társadalmi környezet kulturális színvonalát is.
- Azt gondoljuk, hogy a városban, megyében megvalósuló sokszínű iskolarendszer, amely biztosítja az átjárhatóságot - a
korábbi differenciálódást kínáló iskola számára is létjogosultságot jelent.
- Szeretnénk, ha a város, városkörnyéki lakók helyben kapnák meg a színvonalasabb felkészítést gyermekeik számára és
nem kényszerülnének más városba (egyetem városba) taníttatni gyermekeiket a megfelelő minőség reményében.
- Szeretnénk hozzájárulni a gimnáziumok tekintélyének helyreállításához azáltal, hogy a tanulásra hajlandóságot mutató
tanulókat ez az iskolatípus nagyobb eséllyel juttassa el a sikeres felvételihez.
- A lineáris tantervi építkezés, vertikálisan és horizontálisan jobban illeszkedő, szellősebb tantervekkel nyugodtabb
légkörű iskolát és biztosabb tudást jelenthet.
- Az életkori sajátságokhoz és képességekhez igazodó követelményrendszer több sikerélményt jelenthet tanámak-diáknak
egyaránt.
- A hatosztályos képzés nagymértékben segítheti nevelési elképzeléseink megvalósítását, mert a heterogén korú fiatalok
együttélése jó nevelési lehetőségeket rejt magába, mind a kisebbek, mind a serdülők vagy a felnőttkor küszöbén álló fiatalok
számára és jobban modellezi a családi és egyéb társadalmi létformát.
- Ahhoz, hogy a gimnáziumi oktatási-nevelési elképzeléseink realizálódjanak, a tanár személyisége a mintaadásban,
példakövetésben domináns tényezővé válhasson, a tanár-diák viszony ideális, emberi kapcsolaton, megfelelő személyiségismereten
alapuljon, a jelenleginél hosszabb képzési időre szorosabb együttműködésre van szükség.
- A hat éven át tartó folyamatos képzés segíti a tehetségek felismerését, a tehetséggondozást, de nagyobb lehetőséget ad a
többi tanuló egyéniségéhez igazodó, a szinte egyénekre szabott oktató-nevelő munkára.
Az 1993/94-es tanévben egy osztály indítására kaptunk engedélyt: A tanterv és óraterv szerint az első két évben
anyanyelvi készség fejlesztése mellett az idegen nyelv tanulás és a matematikai alapozás kap hangsúlyt. A természettudományos
tárgyakat (biológi-földrajz, kémia-fizika) integrált tanterv szerint tanulják a gyerekek olyan módszer alapján, melynek lényege az
öntevékenység és a természettudományos kísérleteken keresztül történő művelése. A drámapedagógiai beépítése a tantervi
struktúrába, nemcsak a tanulóknak, hanem a tanároknak is új, hasznos ismereteket nyújt az önismeret és személyiségfejlesztés terén.
Bizonyára nagy a várakozás a szülőkben és a gyerekeken e képzési formával szemben, de mi tanárok is nagy izgalommal
készülünk a számunkra is új, szép szakmai-pedagógiai feladatot jelentő vállalkozásra.
Meggyőződésünk, hogy kölcsönösen sok öröm lesz az együtt végzett munkában.
Augusztus végén - ahol megismerkedhetnek egymással és leendő tanáraikkal - egy hetes tábor és gazdag program várja a
legifjabb bolyaisokat.
Reméljük boldog gimnazista évek következnek valamennyiük számára!
Dr. Szabó Istvánné
igazgató

Történelem és művészet-oktatás komplex esztétikai
nevelés keretei között
Iskolánkban harmadik éve folyik az az oktatási kísérlet, amelynek célja a humán műveltségi
területet érintő tantárgyak (történelem, irodalom, rajz és műalkotások elemzése, ének-zene) tananyagát
kívánja integratív tantárgyi rendszerbe fogni, alternatív tantervi keretbe ágyazni, komplex módon
feldolgozni.
A komplex történelem- és művészet-oktatásnak egyik legfontosabb feladata volt, hogy a
képzőművészeti és a vizuális kultúra, az egységes történelemszemléleten alapuló esztétikai műveltség
méltó rangra emelkedjen a humán tárgyak körében, az "alkotó látásra" nevelésben.
Hiszen ha a gyerekek képesek egy műalkotást és a történelmi korszakot bemutatni, értelmezni,
esztétikai vonatkozásait, keletkezési körülményeit megfogalmazni, akkor remélhetően egyéb humán, illetve
társadalomtudományi szaktárgyak elemzésében, értő befogadásában is jártasabbak lesznek.
Ennek kidolgozása és megvalósítása többéves munkát igényelt.E programunkhoz a Közoktatás
Fejlesztési Alap már kétszer is nyújtott támogatást.
A program elvi elindítója Gáspár Aladár művésztanár volt, aki 1992. februárjától
munkahelyváltoztatás miatt a továbbiakban témafelelősként dolgozott velünk.
Szakértőnk, Kárpáti Andrea a pedagógiai tudományok kandidátusa, egyetemi docens
mindvégig jelentékeny segítséget nyújtott elképzeléseink megvalósításához.
Első, önként szerveződő tanulócsoportunk az 1990-91-es tanévben kezdte meg munkáját. Az
1991-92-es tanévtől - egy, programunkra jelentkezett 17 fős, elsős csoporttal kezdtük megvalósítani
tantervűnket. A II. osztály év végi tanulócsoport tagja: Antal Renáta, Divicseri Anikó, Fürth Vera,
Gergely Gabriella, Hlavacska Orsolya, Kovács Zoltán, Klucska Tamás, Pintér Tímea, Pischoff Zsuzsanna,
Somogyi Edit, Sulyok Bernadett, Sulyok Gergely, Szoták Marianna, Varga Ildikó és Varsányi Zsolt.
A döntően pedagógiai problémaként kezelt vállalkozásba azért vágtunk bele, mert úgy
tapasztaltuk, hogy tanítványaink csak mérsékelten képesek egy-egy művészeti stíluskorszak, irányzat
esztétikai problémáit összefüggésekben látni, azaz az egyes művészeti ágak tartalmi- formai sajátságait,
azok keletkezési körülményeit és funkcióját egységes elvek alapján szemlélni (pl. szóbeli érettségi vizsgán).
Legfőbb célkitűzéseink a következők voltak:
1. A történelem és a művészeti tárgyak egységes kultúrtörténeti szemléletmódon alapuló
feldolgozása,folyamatos összevetése.
2. Az egyes szakági ismeretek egymást erősítve mélyítsék el a szakmai tudást.
3. Összehasonlító és feltáró jellegű forrás és műalkotáselemzés.
4. Asszociációs és integratív képességek fejlesztése.
5. Érzékeny és nyitott befogadói magatartás fejlesztése.
6. A kreativitás fejlesztése.
7. A kifejező- és ábrázolókészség fejlesztése alkotó jellegű feladatok megoldásában.
8. Komplex esztétikai műveltség kialakítása.
A két tanéve működő program célkitűzéseinek megvalósulása bár nem teljes, ám egyes
részeredményeink sikeresek és elfogadhatóak. Elképzeléseink III-IV. osztályban való továbbvitelére
azonban nincs mód.
Egyrészt azért, mert az egyes tantárgyak tananyagterjedelme a tantervi kötöttségek következtében
a harmadik évre időben és térben túlságosan eltávolodnak egymástól, áthidalásuk megoldhatatlannak
látszik, illetve csak jelentős óraszámbeli átcsoportosításokkal lehetséges.
Másrészt azért, mert e programra jelentkezett tanulócsoport tagjai harmadik osztályban más
fakultációs tantárgyak közül választottak.
Ezt megakadályozni nem lett volna szerencsés, nem akartuk a csopoiun erőszakkal együtt tartani
csak azért, hogy kísérletünk 4 évre szóló teljesíthetőségét bizonyítsuk. A két év munkáját a viszonylag
e§yscgesnek mondható korstílusok mentén (azaz a romantikával bezárólag) lezártnak tekintjük, s a
következő évben az elkészült segédanyagok, taneszközök, óravázlatok rendszerezését, csiszolását,
korrigálását tekintjük feladatunknak, abban bízva, hogy egy újra szerveződő programunkra önként
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jelentkező csoport már a kipróbált és átdolgozott tananyag alapján folytathatja tanulmányait.
A kísérletben résztvevők számára felmérő kérdéssor készült. A kérdőívek alapján többféle
tanulságos válasz kirajzolódott.
Először is kíváncsiak voltunk arra, miként vélekednek a gyerekek saját tudásukról, és a komplex
esztétikai nevelési programban való részvételük eredményességéről. Másodszor visszajelzést vártunk az
esztétikumról alkotott vélemények alakulásáról, ha úgy tetszik az ösztönös műélvezetről. Harmadszor
kutattuk ezt az átfogó tudásszintet, amely a kísérleti programban résztvevő gyerekek komplex esztétikai
ismereteknek színvonalára vonatkozott.
A felmérés során kialakult általános eredmények a következők:
1. A csoportban mindenki képes a műalkotásokkal szemben történő tudatos állásfoglalásra.
2. A gyerekeknek fejlődött verbális és vizuális kifejezőképességük.
3. Ismereteik színvonala meghaladja hagyományos rendszerben tanulótársaik tudásszintjét.
4. Sokakban sikerült elmélyíteni a témával kapcsolatos további érdeklődést és az érzékeny
nyitottságot.
Ami nyugtalanító hiányérzetet okozott, az az volt, hogy a gyerekeknek nehézséget okoz a
terminológia választékos használata, kevéssé tudják megindokolni és megvédelmezni saját értékítéletüket,
és nem minden esetben ért el kellően magas szintet az általános esztétikai minőséggel szembeni
érzékenység.
A felmérő kérdések nyomán kialakult egyik tapasztalatunk az, hogy a komplex esztétikai nevelési
program személyiségfejlesztő hatása egyértelműen pozitív, és az elért eredmények arra biztatnak, hogy a
jövőben is várjuk olyan tanulók jelentkezését, akik a fenti célok elérése érdekében kitartó érdeklődést és a
programmal való azonosulást tanúsítanak.
A komplex esztétikai nevelési program négytagú tanár-teamje:
Básti Istvánné, témavezető, az irodalom tanára Pelléné Czene Csilla, a történelem tanára
Berencsikné Gedeon Hajnalka, a rajz és műalkotások elemzésének tanára Rozgonyi István, az ének-zene
tanára
Berencsikné Gedeon Hajnalka
tanár
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