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Jakab Irma Tünde
A varázslatos aranymetszés
A harmónia körülölel minket. Ott van bennünk, mellettünk, de nem
vesszük észre. Ezen főleg akkor csodálkozunk el, miután valamilyen okból felfigyelünk rá, és elkezdjük kutatni. Felfedezzük, megértjük és az élmény hatására
már más szemmel nézzük a világot.
Ezt a lenyűgöző érzést tapasztalták meg a marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Elméleti Líceum diákjai és tanárai Az aranymetszés című többoldalú projekt kibontakozása folyamán.
Az Európai Unió által támogatott Comenius-program – az egész életen át
tartó tanulás – keretében iskolánk diákjai a kecskeméti Bolyai János Gimnázium,
a lengyelországi Stróża városbeli Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawla II., a
bolgár SOU Ivan Vazov iskola (Sopot városa) és a török Kayseriből a Fevzi
Cakmak Lisesi iskola tanulóival közösen próbálták megfejteni az arany arány
rejtelmeit.
A kétéves munka során a különböző tudományterületek összekapcsolása
mellett egy nehéznek gondolt tantárgyat, a matematikát igyekeztünk a diákokhoz közel hozni, rávilágítva számos szabály gyakorlati megvalósulására. A matematikai gondolkodásmód – tapasztalhattuk – nem egy távoli elmélet, hanem a
mindennapi élet, a valóság számokkal és szabályokkal történő ábrázolása.
Témaválasztásunk sikeresnek bizonyult. Matematika, informatika, biológia, rajz és képzőművészet, ének-zene és nyelv szakos tanárok találkoztak egymással, megosztották tapasztalataikat, nyitottabbá váltak egymás tantárgyai
iránt, esetenként gazdagodva a többiektől tanult módszerekkel.
A téma feldolgozása során elsődlegesen a projekt- és a kooperatív tanulás módszereit alkalmaztuk, ezáltal fejlesztve az élethosszig tartó tanulást segítő
képességet, a kreativitást, lehetőséget nyújtva az alkalmazható tudás megszerzésére. A modern technológia használata az információáradatban való eligazodást
segítette, az idegen nyelven történő
kommunikáció pedig ízelítőt nyújtott a
nemzetközi környezetben való beilleszkedéshez.
A partneriskolák diákjai az aranymetszés sokszínű megjelenési formáit a tematikus diáktalálkozók alkalmával tanulmányozták, melyekre a saját iskoláikban megszerzett ismeretekkel felvértezve
érkeztek, majd megosztották munkájuk
gyümölcsét a többiekkel.
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A találkozók nemcsak a szakmai
ismeretek bővítését szolgálták, hanem alkalmat teremtettek egymás – azonos
gyökérről fakadó, mégis egyedi – kulturális kincseinek felfedezésére is.
Az első találkozónak iskolánk, a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum adott otthont. Marosvásárhelyen a résztvevők a
Fibonacci-számsor rejtelmeinek megfejtésével foglalkoztak. Megszerkesztették
az aranyháromszöget, fáradoztak a sík lefedésével, elcsodálkoztak a fraktálok
csodálatos tulajdonságain. Érdekes volt képet és szöveget az aranymetszés szabályát betartva szerkeszteni. Bár a munka komoly volt, jutott idő kirándulásra,
városnézésre, ismerkedésre.
A megismert matematikai arányok és törvényszerűségek különféle megjelenési formáit a természetben a bolgár iskola vendégeiként vizsgálták a résztvevők. A diákok a növények felépítése és a Fibonacci-számok közötti kapcsolatot kutatták, s keresték a harmóniát az állatok, az emberi test méretarányaiban.
A gyakorlati tevékenységek igazolták az aranymetszés jelenlétét a növények
sziromzatában, az arányosságot az emberi testen.
A munkaüléseket kirándulások fűszerezték, amelyeken a bolgár hegyek
szépségében gyönyörködhettek a küldöttségek tagjai, elgondolkodhattak a környezetszennyeződésen, bepillanthattak Bulgária kultúrtörténetébe, barátságokat
köthettek.
Az első év elteltével Törökországban értékelő tanári találkozóra került
sor. Itt a projekt előrehaladását, eredményeit, illetve a folytatás részleteit vitatták meg a partnerországok küldöttségei.
Nem mi vagyunk Európában, hanem Európa él bennünk és általunk – ez az
érzés volt a meghatározó a soron következő, lengyelországi találkozón. Itt a diákok
országuk és a világ művészeti alkotásaiban
kutatták a tökéletes arány szabályát. A
csapatok először a témával kapcsolatos
otthoni kutatásaik eredményeit ismertették. A vásárhelyi Kultúrpalota, városháza,
zsinagóga mellett Brâncuşi, Luchian,
Aman alkotásaiban fedezték fel diákjaink
a tökéletes arány szabályát. A nemzetközi
csoportmunka során a világ művészeti
örökségében kutatták az aranymetszést,
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felismerve, hogy a híres festők, építészek, szobrászok szinte kivétel nélkül alkalmazták ezt a szabályt.
A vendéglátók által szervezett közösségi játékok egymás kultúrájának
mélyebb megismerését szolgálták. A találkozó végére pedig megvalósult a közös mű is: a résztvevő csapatok egy olyan várost építettek, amelynek minden
épületében az aranymetszés szabálya érvényesült.
A munka mellett tematikus kirándulásokon ismerkedhettek Lengyelország csodáival, történelme fényes és szomorú korszakaival.
A közös munka zárópillanataira Kecskeméten került sor. Kodály városában a zene elbűvölő világát egy rendhagyó, különleges felfedezésekhez vezető
megközelítésből kutatták a diákok. Az isteni arányt felismerhették Ockeghem,
Bartók és Kodály műveiben, de a Red Hot Chili Peppers, a mai kor képviselőjének zenéjében is. A pentaton hangsor, a hegedű méretarányai szintén alávetik
magukat a Fibonacci-sorozat szabályának.
A közös éneklés felemelő érzését kórusművek előadása közben tapasztalták meg a résztvevők, majd jókat szórakoztak a csapatok otthon előkészített
előadásain és egyéb vetélkedőkön. Szép barátságok születtek vagy erősödtek
meg a kirándulások alkalmával, melyeken a vendéglátó ország szépségeinek,
kultúrájának megismerésére is adódott alkalom.
Mindannyian gazdagabban tértünk haza: az aranymetszés harmóniát varázsolt körénk, s az élmények révén az öszszetartozás érzete a közös Európa szellemét erősítette bennünk.
Immár tapasztalatból mondhatjuk,
hogy az együttgondolkodás, a másság
tiszteletében, a barátság jegyében közös
munkával feltárt ismeret elősegíti az értékek megőrzését és teremtését, ember és
természet, ország és világ, mindannyiunk
harmóniáját.
.
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