
A tehetséggondozó tanárok nevelôje

A róla alkotott kép nem lehet teljes a tanárképzésben,
mint a tehetséggondozók nevelésében betöltött szere-
pének felidézése nélkül. Fôiskolai évei alatt a fizikata-
nárok nemzedékei tanulták tôle a szakmát, és ismerked-
tek meg látás- és gondolkodásmódjával, amivel egysze-
rûen élni és boldogulni segítette diákjait és kollégáit. Az
elôadásai nagyon tanulságosak voltak, a nagy gonddal
elôkészített és bemutatott kísérletei élményt nyújtottak,
és gondolkodásra késztettek. Emlékszünk olyan kísér-
letre, amelynek bemutatása és sikere után a hallgatóság
spontán tapsba tört ki.

Ezekrôl így vall Bonifert Domonkosné fôiskolai do-
cens, egykori diákja és tanártársa: „Pazar kísérleteivel szi-
várványt varázsolt a lányok hajába, és megtanította, hogy
a fény is örök valóság a tér és az idô mellett. Felhívta a
figyelmünket, hogy mást jelent számolni, mint számítani,
hogy nem ugyanazt jelenti a különbözô, mint a különfé-
le, hogy melyik görög betû hány soros, s hogy a nevelés
pusztán dialektikus kapcsolat a fal és a borsó között.
Megjegyeztük, hogy a hivatás szó a hívásból származik, s
a hivatás megtalálása önmagunk megtalálását jelenti. »Ha
rábukkantál a hívásodra, meglelted a hivatásodat.« Ön-
magával példázta, hogy az élet léptéke a lélek, s a lélek
léptéke a munka. Általa ismerhettük meg a másokkal
való törôdés és a magunkkal való törôdés ekvivalenciáját.
Tanításai során (udvarias szabadkozások közepette)
gyakran abból indult ki, hogy az emberi intellektus ere-

dendô tulajdonsága a termékeny, izgalmas, de nem rend-
szertelen következetlenség. »Tudják, csak az ökör követ-
kezetes (és a fizikus, amikor a mértékegységeket hasz-
nálja), de ettôl lesz izgalmas a tanítás, ez véd meg az el-
szürküléstôl.«”

A temetési szertartásra nagyon sok régi tanítványa és
tisztelôje jött el, hogy végsô búcsút vegyen Palkó bácsi-
tól. A lelkész Jób szavaival vígasztalt bennünket [Jób
1/21]: „Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr ne-
ve.” Noha a párhuzam Jób sorsával csak nagyon áttéte-
les lehet, az áthallás mégis kézenfekvô. Ennél tömöreb-
ben, egy szavait mindig gondosan megfontoló tanárem-
ber életét és küldetésének eredményét nehezen lehetne
megfogalmazni. A kísértés a fizika oktatása és a tehetsé-
gek gondozása formájában jelentkezett, és ennek áldoz-
ta aktív életét, miközben hitét és lelkét sikerült végig
megôriznie.

Hittel és hálás köszönettel a régi tanítványok nevében
Maróti Péter
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VÉLEMÉNYEK

A KÍSÉRLETEZÔ TANÁR HELYETT KÍSÉRLETEZÔ DIÁK

A hozzászólás elhangzott az MTA-n, 2003. november 28-án megren-
dezett Természettudományos tanárképzés címû konferencián.

Deja vu -érzés fog el itt az Akadémia falai között, mivel
én még emlékszem arra, hogy a 70-es években az Akadé-
mia elnökének védnöksége mellett létrejöttek a minden
mûveltségterületet átfogó, az akkori közoktatás egészét
„megpezsdítô” Albizottságok. Jó szerencsémnek köszön-
hetôen kezdô tanárként részt vehettem ebben a munká-
ban, és a szaktudás mellett egy életre szóló motivációt,
világlátást „mintát” kaptam többek között Marx György,
Kajtár Márton, Kôrös Endre professzoroktól. Az ô meg-
tisztelô figyelmük halálukig kísérte a munkámat. Szá-
momra „szellemi inkubátorház”-at jelentett az a néhány
év, amikor velük és még néhány kiváló középiskolai ta-
nárral dolgozhattam együtt.

Kérdés: Miért nem (találkoztam) találkoznak a tanárok
a legkiválóbb professzorokkal az egyetemi tanulmányaik
során?

A természettudományokat tanító tanár szerepe,
felelôssége és lehetôségei

Évek óta tanártovábbképzések tucatjait tartom országszer-
te. Tapasztalataim szerint a természettudományokat tanító
tanárok általában másodrendû személynek érzik magukat
az iskolában a divatos nyelv vagy informatikus kolléga
mellett, pedig ha „lehajtott fejjel” megyünk be az osztályba,
akkor képtelenek vagyunk valódi érdeklôdést felkelteni
mondandónk iránt. A frusztráltság, elfásultság okát abban
látom, hogy gyakran a tanárok maguk sem motiváltak a
tantárgyuk tanítására, azaz maguk sem tudják mi az a több-
let, amit csak ôk adhatnak a tanítványaiknak. (A feladat
szerintem az élô és élettelen világ bemutatása, még inkább
felfedeztetése a napi élettôl eltérô szempontok szerint.)

Sokszor nincsenek felvértezve azzal a módszertani tu-
dással, hogy hogyan keltsék fel és tartsák fenn évekig a fi-
gyelmet tantárgyuk iránt. Nem tudják, hogyan tehetik ré-
szesévé diákjaikat annak a szellemi kalandnak, melyet a tu-



dósok átélnek és amelyet a tanulók is átérezhetnének. A kí-
sérletek, az apróbb felfedezések (rácsodálkozások) helyett
maradnak a szabályok, a képletek, a rossz érdemjegyek.

Az eredmény közismert. Teljes a tájékozatlanság az
ilyen témákban, és ami még ennél is sokkal rosszabb:
idegenkedés, utálat a természettudomány iránt! (A tan-
tárgy népszerûségi listáján a kémia, fizika évek óta az
utolsó!)

Pedig némi anyagismeret és a természettudományos
gondolkodás, szemlélet nélkül az emberek védtelenek, s
így nyer egyre nagyobb teret az áltudomány, jóslás stb.
Manipulálhatóságuk miatt az emberek, a potenciális sza-
vazók könnyen félrevezethetôk, például az atomenergia
vagy környezeti kérdésekben stb.

Kérdés: Miért nem kapnak a tanárjelöltek, a tanárok
lényegesen több konkrét segítséget a mit oktassunk mel-
lett, a hogyan tanítsunk problematikájában is?

Hogyan kísérleteztessük nap mint nap
örömmel tanítványainkat,
ha se szaktantermünk, se eszközünk,
se pénzünk, se idônk, … nincsen?

A fenti címû elôadásra évek óta tódulnak a tanárok. Az
igazság az, hogy ezt a kérdést elôször magamnak tettem
fel. Ugyanis a hagyományos eszközök (kémcsövek, lom-
bikok stb.), majd 200 évesek, ráadásul nem tanulókísérle-
teztetésre találták ki azokat! Éppen ezért jóformán telje-
sen alkalmatlanok arra, hogy izgalmas, gondolkodtató,
nemcsak szemléltetô kísérleteket végezhessenek a diá-
kok bármely teremben, szobában, anélkül hogy veszély-
be sodornák magukat. Ugyanakkora a tanárok idôhiány
miatt képtelenek ezeket az eszközöket elôkészíteni, fel-
tölteni, elmosni stb. (naponta legalább százat!). Az igényt,
a példát a demonstrációs kísérleteknél lényegesen haté-
konyabb tanulókísérleteztetésre a József Attila Gimnázi-
umban Szántay Csabáné tól kaptam, „örököltem”. Tôle
tanultam, hogy nemcsak a hagyományos eszközökkel
lehet és érdemes kísérleteztetni.

Az új, általam kifejlesztett módszer minden iskolatí-
pusban használható. A hozzá tartozó célszerû, többnyire
multifunkcionális eszköz lehetôvé teszi, hogy a diák akár
minden egyes kémiaórán (ill. a biológia, fizika és környe-
zetismeret egyes témaköreinél) kísérletezzen, ámulhas-
son az anyag változásainak csodáin. Az új módszer:

• diákbarát: Szinte azonnal élvezhetôk a látványos,
„pukkanós, színes” kísérletek.

• tanárbarát: Az elôkészítés és a mosogatás ideje csu-
pán néhány perc/osztály.

• A kísérletek gyakorlatilag balesetveszély-mentesek
• „pénztárcabarát”: A készlet pótolhatja a több milliós

kémiai elôadót, ugyanakkor a felhasznált anyagmennyi-
ség a hagyományosnak csupán százada, ezrede!!!

• környezetbarát: Helyesebben környezetkímélô,
mivel rendkívüli energia- és vegyszer-takarékosság mel-
lett a mosogatáshoz is jóformán csak hideg vizet használ.
(Nem kell maró sav vagy szerves oldószer!)

A módszert ma a tanítványaim fejlesztik tovább. Az ô
ötleteik, javaslataik alapján tökéletesednek az eszközök,
ôk találnak ki új kísérleteket, tesznek új felfedezéseket. A
módszer 2002-ben a IV. Nemzetközi Feltalálói Kiállításon

Genius-díjat kapott. A szabadalmaztatott eszközök, ha ne-
hezen is, de felkerültek az OM taneszközajánló listájára.

Kérdés: Miért kell protekció ahhoz, hogy egy tanárok
által várt, workshopok tucatjain kipróbált nemzetközi
sikereket is elérô eszközkészlet a „listára” felkerüljön?

A „kísérlet”

Nem egy hagyományos természettudományos kísérletrôl
van szó! Módszerem eszmei sikere és az OM-ajánlás után
kísérletet tettem a célszerû eszközök gyártatására. A kí-
sérlet sikertelennek bizonyult, ugyanis a taneszközgyár-
tóknak csupán az üzlet kellett volna, de a megfelelô, a
gyerekek kezébe adható minôséget, az olcsó árat, ráadá-
sul az esztétikus kivitelt nem tudták garantálni.

Új kísérletbe kellett kezdenem. Magam lettem vezetôta-
nári munkám mellett vállalkozó, gyártó, importôr, desig-
ner, marketinges és forgalmazó. Csupán két segítôm van a
munkában, egy szintén megszállott tanárnô és a fiam. Eb-
ben a felállásban másfél év alatt majd 100 iskola tett szert a
készletre. (Egyetemi szakmódszertantól tanyasi iskoláig.)
Az elsô „doboz” hamarosan Erdélybe is elindul. A készlet
elnyerte a legnagyobb elismerést, amit Magyarországon
taneszköz remélhet: Hundidac Nagydíjat (2003) és Magyar
Innováció Díjat (2004) kapott! Itt szeretném megköszönni a
tanárkollégáknak, akik lelkesítettek, és a különbözô társa-
dalmi szervezeteknek, akik pályázatokon keresztül a mun-
kám eszmei részében maximálisan támogattak.

Kérdés: Miért nincs tanárokra szabott innovációs pá-
lyázat? Miért nincs a módszertani ötletek kidolgozására,
taneszköz kifejlesztésére „inkubátorház” a közoktatásban
dolgozók számára is?

Vannak innovatív tanárok

Mindannyian tudjuk, hogy majd minden iskolában van
egy-egy olyan tanár, aki valami különleges egyéni, de
rendkívül hatékony módszerrel (eszköz segítségével)
tanít. Ezek a módszerek nemcsak a diákot, hanem a ta-
nárt is nap mint nap sikerélményhez juttatják. Sajnos azt
is tudjuk, hogy ezek a kreativitást fejlesztô módszerek a
tanárok távozásával eltûnnek az iskolából, az oktatásból.

Ezekre a tanárokra általában nem jellemzô, hogy pályáz-
zanak, hogy elôtérbe helyezzék magukat. Éppen ezért kö-
telességünk lenne ôket felkutatni, módszerüket közkinccsé
tenni. Ebben a munkában magam is szívesen segítenék1.

1 A hozzászólás elhangzása óta az OM felkarolta ezt az ötletemet, és
valószínû, lépni is fog a felvetett témában. A fentiek miatt kérem a kol-
légákat, hogy aki ismer a környezetében bármilyen szakos innovatív ta-
nárt (akár saját magát is), akinek módszere érdemes lehet a széles körû
elterjesztésre, kérem, jelentkezzen nálam. Nagyon köszönöm. E-mail:
efodor@mail.datanet.hu

Végezetül köszönöm a megtisztelô felkérést, hogy
annak ellenére hozzászólhattam, hozzátehettem valamit a
tanácskozáshoz, hogy nem vagyok se mester-, még ke-
vésbé tudós tanár. Én csupán egy olyan ember vagyok,
aki jól döntött, amikor a tanári hivatást választotta.

H. Fodor Erika
kémia vezetôtanár
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