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A projekt egyszerre egyesíti a legmodernebb eszközöket, hatásokat, de a hétköznapi 
környezetet használja fel: analizálja, majd szintetizálja a tárgyakat, melyeket a tanulói kép-
zelet otthon fellel: az egyszerű léggömbtől a hajszárítóig… (5. kép) Így az óra anyagának 
elmélete is összekapcsolódhat az érzékeink útján szerzett tapasztalatokkal. [3] A tapaszta-
lat azt mutatja, hogy elsődlegesen azok a tanulók lesznek jobban motiválva a projekt al-
kalmazásával, akik a lexikális tudást kevésbé tolerálták. Természetesen a hagyományos fe-
lelés és dolgozatírás egyensúlyba helyezi az iskolai értékeléseket.  

Ha a diákokkal felfedeztetjük, hogy ott-
hon egy kincsesbányára akadnak, és maguk 
pedig egy „igazmondó mágusképzőbe” jár-
nak, új és újabb feladatokat kérnek majd a 
tanártól (vagyis inkább konzulenstől). A ta-
nár felelőssége valamilyen módon kiterjed 
az otthoni kísérletekkel kapcsolatban, de az 
állandó monitorozás és kontroll megoldja 
ezt a problémát, ráadásul közelebb hozza a 
tanárt a diákjaihoz és fordítva. (6. kép) 
(Több pedagógus idegenkedik a kísérlete-
zéstől, pedig a hitelesség egy fontos kapocs 
a tanár-diák viszonyban!) Filmek készítése: 
a diákok mobiltelefonjával nemcsak képe-
ket, de filmfelvételeket is lehet készíteni.  

 

 
6. kép A papír elvágja az ollót 

Kő-papír-olló! A játékot kevesek merik a papír-
ral indítani, pedig akár az ollót is elvághatja,  

ha a rajzlapot sarokcsiszoló segítségével  
nagy szögsebességgel megforgatjuk. 

De mit is vegyen fel vele? Erre senki nem tanítja! A tanár meg sokszor azt a rettenetes 
eszközt látja benne, ami a munkájában akadályozza, és az órákról „kémfelvételeket” is ké-
szíthetnek vele.  
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Hírek az iskolák világából 

 
A Magyar Kémikusok Egyesülete „Vízzel tüzet, tűzzel vizet” címmel felhívást kö-

zölt az általános és középiskolák ifjúsága számára minél több kémiai kísérlet elvégzésé-
re, amit egy fotó pályázat meghirdetésével tettek vonzóbbá. A romániai magyar tannyel-
vű iskolák közül is többen jelentkeztek erre a pályázatra. A nagyszámú nevező iskola 
(több száz) közül a Brassai Sámuel Líceum X. osztályának hét tanulója Hăsmăsan Judit 
tanárnő vezetésével végzett kísérleteik közül a beküldött fotókra 4. díjat kapott. 
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2011. február 4-én Temesváron tartották a Kémia Olimpia országos döntőjét, melyen 
az alábbi 5 tanuló dicséretben (mentiune specială) részesült: 

IX. osztály: Farkas Páll Kristo=f, Ady Endre Líceum, Nagyvárad (tanár: Ciobotaru 
Éva) 

Léra Norbert, Nagy Mózes Líceum, Kézdivásárhely(t.: Rozsnyai Mária) 
X. osztály: Lestyán Attila, Nagy Mózes Líceum, Kézdivásárhely (t: Rozsnyai Mária) 
XI. osztály: Daday Emese, Márton Áron Líceum, Csíkszereda (t: Oltean Éva) 
XII. osztály: Várhelyi Melinda, Báthory István Líceum, Kolozsvár (t: Csuka Róza) 
 
2011. április 2-án Kolozsváron, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Kémia Karán 

megtartották a Candin Liteanu Kémiaversenyt, amelyen számos tanuló ért el dicséretes 
eredményt. Közülük a következőket díjazták: 

II. díj, 9,80-as médiával Várhelyi Melinda XII. osztályos 
III. díj, 9,60-as médiával Albert Katalin XI. osztályos 
Dicséret, 9,40-es médiával Szentes Zsombor XII: osztályos 
9,40-es médiával Pataki Tímea XII. osztályos 
9,20-as médiával Bartha Balázs Attila XI. osztályos tanulókat.  
A versenyekre való felkészülés a tanulók ismereteinek gyarapítására, a versenyeken 

való részvétel a megmérettetés mellett új ismertségek, barátságok kötésére is jó alkalmat 
szolgáltatott. 

A nyerteseket és felkészítő tanáraikat köszöntjük, és további eredményeket kívá-
nunk tevékenységeikben. 

A Hevesy György és Irinyi János Kémiaversenyek erdélyi döntőjének eredményeit a 
következő számokban közöljük. 

 
 
 

 
 
Auth Gábor alapította 2006. május 26-án a http://www.javaforum.hu/javaforum címen 

működő Java programozási nyelvhez kötődő magyar nyelvű fórumot. Most Auth Gá-
bor és Czimmermann Gábor szerkesztik, saját bevallásuk szerint: „Kis csapatunk célja, 
hogy a hazai Java közösségnek fórumot, piacteret, megnyilvánulási lehetőséget adjon.” 

A honlapon nemcsak kérdezz-felelek típusú fórum-vitákra van lehetőség, hanem ál-
láskeresések, állásajánlatok, Java-Suli, Androidról szóló írások, cikkek is találhatók. Kü-
lön érdekesség a Tippek fejezet, ahol megannyi hasznos trükkre hívják fel a szerzők a 
figyelmünket, például arra is, hogy hogyan lehet római számokat használó programot 
írni Javaban. Ugyancsak itt tárgyalják meg a gyakori programozói hibákat. 

A Tervezési minták részben a programozás szempontjából igencsak hasznos mintá-
kat mutatják be. 

 


