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T

avaly jómagam és munkatársaim közül
is többen végigéltük azt, ami nyolcadikos
gyermekeikkel most önökre vár, kedves szülők.
Kiválasztani a megfelelő sulit, nyílt napra
menni a szimpatikus középiskolákba, kitölteni a
jelentkezési lapot, elkísérni a gyereket a felvételikre
(mert írásbeli, szóbeli is lesz bőven), támogatni őt a
vizsgákra készülésben, mérlegelni az esélyeket az
írásbeli eredmények után, és módosítani az iskolák
sorrendjén, ha szükséges. Mindeközben megőrizni
hidegvérünket, türelmünket és mosolyunkat.
Tudjuk, hogy nem könnyű, ezért megkérdeztünk
szakembereket, HR-est, cégvezetőt, pszichológust,
még a csillagokat is. A tanácsaikat, véleményüket,
tudásukat nyújtjuk most át, és bízunk benne, segítségükre lesznek az elkövetkezendő hónapok során.
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Azzal a szülők többsége tisztában
van, hogy egyszerre több helyre és
több iskolatípusba is be lehet adni a
végzős nyolcadikos jelentkezési lapját, és azzal is, hogy a felvételi eljárás
során dől majd el, kit hova vesznek
fel. Azon aggódni, hogy sehova nem
kerül be egy diák, nem kell, mert
ilyen helyzet nem fordulhat elő, hiszen ez még a kötelező beiskolázás
ideje. Attól azonban, hogy nem a
megfelelő helyre kerül a gyerek, attól azonban sok szülő tart. De vajon
van-e jó válasz arra a kérdésre, hogy
kinek milyen iskola való?

Az általános iskola végén
történő
továbbtanulási
döntés – bár fontos lépés
az életpálya alakításának
szempontjából – valójában
egy hosszú pályafejlődési
folyamat egyik lépése. A „mi
legyek?” nem egyetlen alkalommal
megválaszolható
kérdés. Serdülőkorban a
megfelelő döntéshez nem
szükséges, mert nem is lehetséges pontos életcélt és
megvalósítási
programot
részletesen megfogalmazni.

GIMNÁZIUM

mert ahol érettségi elérhető, még
nyugodtan nyitva maradhat az a kérdés, mi legyen a gyerek útja később.

SZAKGIMNÁZIUM
(korábban szakközépiskola volt, a jövőben talán technikum lesz ennek az
iskolatípusnak az új neve)
A gimnáziummal ellentétben a
szakgimnázium annak a gyereknek
magazin > 2019. szeptember
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Azoknak ideális választás, akiknek
nem okoz gondot a tanulás. Akik
javarészt kiegyensúlyozottan teljesítenek, érettségi után pedig céljuk
a felsőoktatásban továbbtanulni.
A gimnázium jelenleg a legnagyobb
választási szabadságfokot biztosítja,

VEGYÜK
FIGYELEMBE!

Az utóbbi évtizedekben a
szakképzés sokat és sokszor
változott: változtak az iskolatípusok, a szakmák, az elnevezések. De a munka világa
is megváltozott, ma már
más készségek, más tudás
kell a boldoguláshoz. Ha a
szülő a saját gyerekkorából,
vagy akár idősebb testvér
középiskolai éveiből indul ki,
nagy az esélye, hogy rossz
elképzelések alapján választ
majd iskolát, szakmát továbbtanulás előtt álló gyermekének.

jó választás, aki érdeklődik valamely konkrét pálya iránt, és
vet érez valamilyen szakked
mai
irány
kiválasztásához.
Mindamellett
persze,
hogy
iskolai eredményei, képességei és felkészültsége is ezt lehetővé teszik. Mert tanulni a
szakgimná
ziumban is kell, az
iskolák követelményeinek meg
kell tudni felelni. Mérlegelni kell
azt is, hogy aki szakgimnáziumba lép, az végzősként kevesebb
felsőoktatási irányból választhat
külön rákészülés nélkül. A pályafejlődés szempontjából azonban
a szakgimnáziumok gyakorlatiasabb, szakmai képzése több
élet-, és munkatapasztalattal
látja el a tanulókat. És vannak
diákok, akiknek ez jó, szükséges.

SZAKKÖZÉPISKOLA
(korábbi nevén: szakiskola)
Ezt a típusú képzést akkor tanácsos választani, ha a tanuló valamely konkrét tevékenységben
motivált, így hároméves képzésben
szakmunkás-bizonyítványt
tud szerezni. Jó tudni, hogy van
mód a a szakközépiskolai tanulás
folytatására, és a szakmunkás-bizonyítvány után két év alatt érettségi is letehető.

FELVÉTELI KISOKOS

A központi
írásbeli vizsgán
szerezhető összpontszám:

KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEKBEN

Ebből a jelentkezők
átlagosan elért
pontszáma:

2018/19-ES TANÉV

100 pont

49,5

pont

Átlagpontszám
magyar nyelvből:

30

A felvételi statisztika az Oktatási Hivatal 2019. májusi közleménye alapján készült. (www.oktatas.hu)

pont,
Átlagpontszám
matematikából:

19,5

pont

6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők száma

8340

fő,

felvételt nyert

4680
83,3%

tanuló,
-uk

az általa elsőnek
megjelölt helyre

9. évfolyamra jelentkezett

81 769 fő

A tanulók bejutási aránya
tanulmányi
területenként

FELVÉTELI
SZÁMOKBAN 36,4%
gimnázium
A JELENTKEZŐK

76,4%-a

39,5%

szakgimnázium

22,3%

BEJUTOTT

szakközépiskola

MEGJELÖLT INTÉZMÉNYBE

150 836

A LEGELSŐ HELYEN

A JELENTKEZŐK TANULÓK

93,4%-ÁT FELVETTÉK
AZ ELSŐ

HÁROM HELYEN

MEGJELÖLT TERÜLETEK

VALAMELYIKÉRE

az összes felvételi
férőhelyek száma

a felvételi eljárás után
a betöltöttség szint
gimnáziumoknál

75%
55,9%

,
szakgimnáziumoknál

Hányan nem nyertek felvételt az általános eljárásban?

2882 fő, a jelentkezést benyújtók 3,5%-a, számukra
szabad helyek száma a rendkívüli eljárásban: 71 949

Mintegy
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FELVÉTELI KISOKOS

ONLINE AJÁNLÓ
TOVÁBBTANULÁSI KISOKOS

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási
Tanácsadója minden évben frissített információkkal,
dátumokkal, lépésről lépésre segít a középiskolai beiskolázás folyamatában. Ez az online ingyenesen letölthető kiadvány sok hasznos információt tartalmaz, amit
egy nyolcadikosnak és szüleinek tudni érdemes.
https://palyavalasztas.fpsz.hu/jubileumi-kiadvanyaink/

OKJ SZAKKÉPESÍTÉSEK

Az OKJ az Országos Képzési Jegyzék rövidítése. Az Országos Képzési Jegyzék a Magyarországon hivatalosan megszerezhető
szakképesítéseket tartalmazza.
http://szakkepesites.hu/
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FOGLALKOZÁSOK
BEMUTATÁSA, JELLEMZŐI

Mit dolgozik egy természetgyógyász, egy stylist,
vagy egy vízirendőr? Mit csinál egy pirotechnikus, mivel foglalkozik egy genetikus, mitől lesz
valakiből jó nyomozó? Ezeknek e kérdéseknek
a megválaszolásában is segít a Nemzeti Pályaorientációs Portál. Oldalukon érdekes foglalkozásleírásokat vagy foglalkozásbemutató kisfilmeket találhatunk. Klikkelj, hogy megismerd a
szakmák színes világát, és megtudd azt is, hogy
mennyire illik hozzád egy-egy foglalkozás!
https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos

HOL, MILYEN
SZAKMÁBAN INDUL
KÉPZÉS?

A szakmák elsajátítása nemcsak az első,
de a második szakma tanulásánál is
ingyenes. A Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal honlapján
működő szakmakereső felület a
megszerezhető szakképesítések
kiválasztásához nyújt segítséget.
www.nive.hu

KÖZÉPISKOLÁK
BEMUTATKOZÁSA

Kiváló pedagógiai munkát végző, de kevésbé
fókuszban lévő iskolák bemutatásával igyekeznek megkönnyíteni a gyakran nehéz döntési
helyzetben lévő szülők és diákok dolgát.
www.szkul.hu/felveteli
Ilyen a GYH Alternatív Gimnázium is, mely személyközpontú, inkluzív középiskolaként állami
keretek között kínál lehetőséget alternatív középiskolában való tanulásra.
www.gyermekekhaza.hu

magazin > 2019. szeptember

MILYEN OSZTÁLY INDUL?

A középfokú beiskolázással kapcsolatos leggyakrabban elhangzó kérdések megválaszolásában
segít az Oktatási Hivatal portálja. A 2020/2021. tanévre meghirdetett tanulmányi területek jegyzéke a
középfokú iskolai felvételihez itt jelenik meg, várhatóan 2019 szeptemberében.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/altalanos_tajekoztatas

IRÁNY A KÖZÉPSULI!

TOVABBTANULAS

SZAKKEPZESBEN

A

zt valószínuleg sok szülo
tudja, hogy az általános
iskola elvégzése után
gyermeke gimnáziumba
vagy szakképzo iskolába
jelentkezhet. Arról is biztosan
hallottak, hogy a szakképzés
rendszere most újabb átalakítás
elott áll. Már ismertek a tervezett
változások, a kormányzat
szándékai szerint ezek nagy
része hamarosan bevezetésre
is kerül. A következokben azt
tekintjük át, hogy mit kell tudnia
annak, aki szakképzésben
szeretne továbbtanulni.

SEGÍTSÉGÜL NÉHÁNY SZEMPONT
AZ ISKOLAVÁLASZTÁSHOZ:
A modern világra jellemző, hogy minden
gyorsan változik. A jelenlegi szakmák többsége 20
év múlva már nem is fog létezni, és amelyek megmaradnak, azokban is alapvetően meg fog változni
a technológia. A folyamatos fejlődés, a robotizáció
feleslegessé tesz majd egy sor most értékes tudást.
Azok a szakemberek fognak jól boldogulni, akik
képesek lesznek a váltásra, és rendelkeznek egy
sor olyan ismerettel és készséggel, amelyek nem
csak egy adott szakmában hasznosíthatók. Ezek
miatt jobb olyan iskolát választani, ahol nem csak
speciális szakmai ismereteket lehet megszerezni –
ilyenek az érettségit adó iskolák.
Egy 14 éves gyereknek ritkán van kialakult
érdeklődése, értékrendje, a képességei is változnak, ezért általában nem lehet megmondani, melyik területen lenne sikeres, elégedett. Ha valaki
gimnáziumba jelentkezik, négy évvel elhalasztódik
a választás kényszere. Ha szakgimnáziumba (technikumba), elvileg akkor is van lehetősége más irányú továbbtanulásra, pályaváltásra, de nehezebb
lesz a dolga, mint gimnazista társainak.

FONTOS!
Mivel a szakképzés rendszere sokban megváltozik, ezért nagyon fontos, hogy a jelentkezés előtt
tájékozódjunk, milyen változások léptek ténylegesen életbe:

• az iskola felvételi tájékoztatója segít, hogy

milyen képzés indul valójában a kiválasztott
iskolában, de ez nem elég;

• fontos elmenni az iskolák nyílt napjára is a
jelentkezés leadása előtt,

• de még annak elfogadása után is léphetnek

életbe módosítások.
A középiskolákban megszerezhető szakképesítéseket jelenleg az OKJ (Országos Képzési Jegyzék)
tartalmazza. A közeljövőben ez a jegyzék is megváltozik, lehetséges, hogy a neve is más lesz. Az
azonban nem fog változni, hogy a szakképesítéseket továbbra is ágazatokba sorolják majd. Jelenleg
negyven körüli ágazat van, melyek felsorolását az
Országos Képzési Jegyzék melléklete tartalmazza.
Pedig a 16-17 éves korig alanyi jogon való,
évvesztés nélküli pályamódosítási lehetőség nem
csak a diákok és családok érdeke lenne, de az iskoláé is (nem kell a kényszerpályán lévő, motiválatlan
diákkal küszködnie vagy beletörődnie a lemorzsolódásba, elveszíteni a tanulót), valamint a munkaadóké is (hiszen egy képzést motiválatlanul végigcsináló vagy lemorzsolódott fiatal kevésbé értékes
munkaerő).  
A szakmaszerzés is, a felsőoktatásban való
továbbtanulás is lehetséges minden iskolatípusból.
A szakképzési reform után a szakirányú felsőoktatás a technikumokból könnyebben lesz majd elérhető, mint a gimnáziumokból.  
magazin > 2019. szeptember
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Aki szakmát szeretne tanulni, az kétféle iskolatípusba jelentkezhet:
1 Hároméves szakképzés

2 Érettségit adó szakképzés

Ezt az iskolatípust a köznyelv szakmunkásképzőnek hívja, hivatalos neve korábban szakiskola volt,
ma szakközépiskola, ahol a gyakorlati és elméleti
szakmai képzés mellett nagyon kevés – heti 6 óra
– a közismereti óra (magyar, történelem, természettudomány, idegen nyelv). A tanulók három év után
szakmai vizsgát tesznek és szakképesítést szereznek. Ha valaki az érettségit is le szeretné tenni,
akkor további két év alatt ezt megteheti.

Ezt az iskolatípust nagyon sokáig szakközépiskolának hívták, most szakgimnáziumnak, de hamarosan
technikummá fogják átnevezni. Itt négy év után tesz
érettségit egy diák, majd az ötödik év után szakmai
(technikus) vizsgát. Jelenleg ki lehet lépni négy év,
az érettségi megszerzése után, de a bevezetés előtt
álló reform újítása, hogy valószínűleg mindenkinek
el kell majd végeznie az öt évet.

A hároméves képzésre jelentkezőknek szakképesítést kell választaniuk. A reform után valószínűleg az
ágazaton belül itt is lehet majd mozogni a szakképesítések között.
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Ugyanakkor gimnáziumba sem csak azoknak
érdemes jelentkezni, akik a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni: ha szakmát akarnak szerezni,
az ehhez szükséges plusz 1 év hátrányát ellensúlyozza a nagyobb általános tudás és az érettebb választás.
Módosítani szinte lehetetlen. A továbbtanulási
döntést azért is kell jól megfontolni, mivel az iskolatípusok, ágazatok, szakmák között jelenleg évismétlés
nélkül nem lehet váltani – ez a reform után talán valamivel könnyebb lesz majd. Ráadásul a tankötelezettség megszűnése után a 16. évét betöltött tanulókat
az iskolák már nem kötelesek felvenni, átvenni.
A beiskolázási időszakban egymást érik a pályaválasztási rendezvények, ahol a középiskolák mutatkoznak be. A kedvcsinálás során azonban sokszor
rejtve maradnak a szakmák nehézségei. Ne várjuk
meg, hogy a szépségek, érdekességek láttán fellelkesülő gyerek a középiskolában szembesüljön azzal,
hogy a szakácsnak hagymát is kell aprítania, vagy
hogy a gépészethez hozzátartozik a műszaki rajz is!
Jelentkezés előtt érdemes annak is utánanézni, mit
is kell megtanulni, miből áll a szakmai gyakorlat.
Fontos azt is megnézni, milyen az iskola, mennyire
törődnek a tanulókkal, hogyan boldogulnak az ott
végzettek, el tudnak-e helyezkedni a szakmájukban.
Lehet és érdemes törekedni arra, hogy a választott ágazat, szakképesítés érdekes, izgalmas legyen a
gyereknek, nincs azonban ideális választás: ha kedvvel tanul és a szükséges tevékenység nem ellentétes
nagyon a képességeivel a tanultak hasznára fognak
válni. Szerezze meg a szükséges alapkészségeket és
legyen nyitott a váltásra – úgysem lehet biztosan tudni, hogy a végzéskor, és főleg ötven munkával töltött
éve során mely szakmák maradnak „piacképesek”.
magazin > 2019. szeptember

Aki érettségit adó képzésre jelentkezik, annak nem
szakképesítést, hanem ágazatot kell választania. (Az
iskolák sokszor szakképesítéseket hirdetnek, de igazából a 9–12. évben nem kell még szakmára specializálódni, mert az csak a 13. évben dől el véglegesen.)

+
INFÓ
Nem mindenki tudja, hogy azok is ingyenesen
szerezhetnek bármilyen szakképesítést, akik
gimnáziumot végeztek! Aki a gimnáziumi érettségi
birtokában jelentkezik szakmatanulásra, annak a
képzési idő 2 év, tehát a szakmai vizsgáig 5 helyett
6 évet kell tanulnia. A szakképzés történhet
nappali vagy – akár évekkel később – esti vagy
levelező tagozaton is.
Sok családban fontos szempont, hogy a képzés során milyen juttatásokat kap a gyerek. Azok,
akik a gyakorlatot vállalkozásoknál teljesítik, a felsőbb évfolyamokon már ma is kapnak valamennyi
„munkabért” – ez a reform után majd jelentős ös�szeg lesz. Ösztöndíjat jelenleg csak az úgynevezett
„hiányszakmákat” tanulók kapnak, a hároméves
képzésben 9.-től, az érettségit adó iskolákban csak
a 13. évfolyamon. Várható, hogy a változások után
az érettségit adó képzésben szociális alapon is lehet majd ösztöndíjat kapni, a hároméves képzésben pedig mindenki minden szakmánál jogosult
lesz erre.
A cikk szerzője Juhász Ágnes,
a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs
Szakosztályának titkára. 25 éve foglalkozik képzési
tájékoztatással a szak- és felnőttképzés területén.

IRÁNY A KÖZÉPSULI!

Elfogadták a
Szakképzés 4.0
kormánystratégiát
A hazai szakképzés rendszerének átalakításáról a kormány által már elfogadott Szakképzés 4.0 kormánystratégia rendelkezik. Eszerint
2019 az előkészítés éve, amikor az átalakításhoz szükséges törvényt és rendeleteket hozzák meg, az intézkedések bevezetését pedig
2020 szeptemberében tervezik. Bár cikkünk
megjelenésekor, 2019 szeptemberében még
nem ismertek a tényleges változások, kiemeltünk a stratégiából néhány fontos kezdeményezést, amelyet minden szülőnek érdemes
ismernie, ha gyermeke nyolcadik osztályban
végez a 2019/2020-as tanévben.
Jó hír, hogy jelentős infrastrukturális beruházások várhatók a szakképzésben, amely a
jelenleginél kellemesebb iskolai környezetet, jobb
felszereltséget eredményezhet az intézmények egy
részében néhány éven belül.
A szakgimnáziumit felváltó technikumi kép2 zési programokra való bejutáshoz a továbbiakban egy számítógépes kompetenciamérésre lenne
szükség, a matematikai és magyar írásbeli felvételi
csak a gimnáziumi továbbtanuláshoz lesz szükséges.
Ha valaki programváltásra készül, erre csak
3 a középfokú képzés első évét követően, ágazaton belül lesz majd lehetősége, később és egyéb
profilú programra nem. Ezért ha bármilyen okból úgy
dönt a diák vagy a családja, hogy másik szakmát akar
tanulni, akkor minél előbb érdemes meghozni a döntést, és akár egy év elvesztését vállalva módosítani.
Fontos elem, hogy megnövelik az adott szak4 mai pályán való továbbtanulás esélyét. Az ágazaton belüli felsőfokú képzésbe való bejutáshoz egy
jó szakmai záróvizsga már elegendő lesz. Tehát aki pl.
egy közgazdasági szakgimnáziumban végez, az közgazdasági pályán való továbbtanulás esetén előnyöket
élvez, de tanítói vagy tanári pályára nehezebben kerül.
Aki gépészeti szakgimnáziumban szerez végzettséget,
az nehezebben tud váltani az informatika irányába, de

1

gépész vonalon való továbbtanulása szempontjából a
gimnáziumi végzettekhez képest jobb helyzetben van.
A szakképzési programok vonzerejét azáltal
5 is növelni igyekszik a kormányzat, hogy a korábbiaknál szélesebb körben valamennyi szakképzésben résztvevőnek juttat ösztöndíjat, és a szakgimnáziumot felváltó technikumokban is lesz ösztöndíj a 9.
évfolyamtól kezdve. Ezenkívül nőnek a tanulószerződéssel és munkaszerződéssel elérhető jövedelmek is.
Tervben van egy ún. orientációs év azon diá
6 kok számára, akik az általános iskolát elvégezték, de akiknél „jelentős kompetenciahiányok”
mérhetők. A szakképzésbe lépők egy jelentős része
ugyanis nem felkészült a szakképzés megkezdésére. Az orientációs év ezért kompetenciafejlesztésre,
másrészt a szakmaválasztásra fókuszál majd, de
részletek még nem ismeretesek.
SZERZŐ: Mártonfi György oktatáskutató,
fő területe a szakképzéskutatás

WWW.NIVE.HU
A stratégia szövege az alábbi linken
érhető el teljes terjedelmében:

magazin > 2019. szeptember
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SZAKMÁT A SZAKGIMNÁZIUMBÓL!

BUDAPESTI SZAKGIMNÁZIUMOK
RANGSORA
A gyerekünk már tizennégy évesen
érdeklődik egy szakma iránt? Egészen
határozott elképzelése van arról,
hogy milyen dolgok foglalkoztatják?
Vagy éppen egyáltalán nem tudja, mi
szeretne lenni, de azt igen, hogy mely
tantárgyakat szereti és melyiket nem?
A következő szakgimnáziumi rangsorral
abban igyekszünk segíteni, hogy melyek
a rendelkezésünkre álló top intézmények,
ha gyermekünknek a fenti kérdések
bármelyikére is van határozott válasza.

12

A

szakgimnáziumok csoportba sorolásánál a
2019 júniusáig érvényes besorolást vettük
alapul, amely az egyes intézményeket szakképzési
centrumokba sorolta.
KOMPLEX SZAKGIMNÁZIUMOK
(Budapesti Komplex SZC)
VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS HUMÁN SZAKGIMNÁZIUMOK
(Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC)
MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMOK
(Budapesti Műszaki SZC)
GÉPÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMOK
(Budapesti Gépészeti SZC)
GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMOK
(Budapesti Gazdasági SZC)
MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMOK
A hat csoporton belül az intézményi rangsor kialakításában a középszintű érettségin elért eredményeket használtuk a felsőoktatási eredmények he-

lyett. Az erősebb magyar iskolákból igen nagyarányú
a külföldön való továbbtanulás, de erről nincs pontos
adat, ezért a továbbjutási esélyekről korrektebb képet mutatnak az érettségin elért pontszámeredmények. A rangsorok kialakításánál figyelembe vettük az
iskolában tanuló diákok tanulmányi teljesítményét,
hogy egyes tanulók milyen mértékben fejlődnek az
intézményben, milyen sikeresen tudnak a diákok évről évre továbbhaladni az iskolában, mennyire veszélyezteti őket a lemorzsolódás, illetve hányan estek ki
az adott intézményből a legutóbbi tanévben.
Listáinkat a T-TUDOK Tudásmenedzsment és
Oktatáskutató központ készítette.
A bővebb módszertani leírást a listák készítéséről a
szkul.hu/szakgimnazium oldalon olvashatják.

A T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató központ fő célja, hogy a hazai közoktatás helyzetének monitorozásával, kutatási
eredmények közzétételével segítse megérteni az oktatás és képzés terén zajló szakmai folyamatokat. Különösen fontosnak tartják
a tanítás és tanulás eredményességét javító jó gyakorlatok feltárását és azok népszerűsítését. A központ fő tevékenysége az oktatáskutatás mellett oktatásfejlesztéssel, programértékeléssel, tudásmenedzsmenttel és képzéssel is foglalkozik. A tudásmenedzsment terén fontos küldetésnek tartják a munkatársak a szülők és pedagógusok közötti korrekt párbeszéd segítését, ezt szolgálja a
Kölöknet szülőportál is, ahol a kutatási eredményeket érthetően próbálják közvetíteni az ez iránt érdeklődőknek.
magazin > 2019. szeptember
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TOP 5 RANGSOROK
BUDAPESTI KOMPLEX
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1

Építőipari Szakgimnáziuma

1

Gundel Károly

*

Szakképző Iskolája

1087 BUDAPEST, MOSONYI U. 6.

1097 BUDAPEST, ECSERI ÚT 7.

WWW.SCHULEK.BKSZC.HU

WWW.GUNDELISKOLA.HU

>
2
* Tájékoztatás: 2019. július 1-jei hatállyal a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium módosította a szakképzési centrum
alapító okiratát, így a két vendéglátóipari profilú középiskola átkerült a Budapesti Komplex Szakképzési Centrumhoz.

Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű

BUDAPESTI VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS
HUMÁN SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

oktatott szakmák: építészet ágazat
[magasépítő technikus, mélyépítő technikus]

Pogány Frigyes
Szakgimnáziuma

>
2

oktatott szakmák a szakgimnáziumban:
vendéglátás-turisztika ágazat [vendéglátóipari
szakirány, turisztikai szakirány]

Szamos Mátyás Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

1183 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 11.

1212 BUDAPEST, PETŐFI TÉR 1.

WWW.POGANYSULI.HU

WWW.CSEPVEN.HU

>

oktatott szakmák: oktatás ágazat [fitness-wellness instruktor]; informatika ágazat [szoftverfejlesztő]

>

oktatott szakmák a szakgimnáziumban: vendéglátás-turisztika ágazat [vendéglátóipari
szakirány]
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3

Ybl Miklós Építőipari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B
WWW.YBLSZAKKEPZO.HU

>
4

oktatott szakmák a szakgimnáziumban: magasépítő technikus, mélyépítő technikus; híd-, út- és
vasútépítő és -fenntartó technikus

Erzsébet Királyné Szépészeti
Szakgimnáziuma

3

Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

1068 BUDAPEST, RIPPL-RÓNAI U. 22-26.
WWW.R-WALLENBERG.HU
szakmák a szakgimnáziumban: ápoló, csecsemő- és
gyermekápoló, gyógyszertári asszisztens, mentő
ápoló, fogászati asszisztens, gyógymasszőr, kisgyermekgondozó, -nevelő, pedagógiai és családsegítő
munkatárs, gyógypedagógiai segítő munkatárs

>

4

VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti
és Üzleti Baptista Középiskola

1203 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS UTCA 35.

1078 BUDAPEST, HERNÁD U. 3.

WWW.SISY.HU

WWW.VIKISKOLA.HU

>
5

oktatott szakmák: fodrászat és szépségápolás
tanulmányi terület [fodrász, kozmetikus]

Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

>
5

oktatott szakmák a szakgimnáziumban: vendéglátás-turisztika ágazat, fodrász és szépségápolás
tanulmányi terület [fodrász]

Bókay János
Szakgimnáziuma

1149 BUDAPEST, EGRESSY ÚT 36.

1086 BUDAPEST, CSOBÁNC U. 1.

WWW.KAESZ.HU

WWW.BOKAY-EU.SULINET.HU

>

oktatott szakmák a szakgimnáziumban: faipar
ágazat [faipari technikus]

>

oktatott szakmák a szakgimnáziumban: egészségügy ágazat, oktatás ágazat [sportszervező
szakirány, pedagógia szakirány]

Olvass tovább: https://www.bvhszc.hu/tagintezmenyeink/
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TOP 5 RANGSOROK
BUDAPESTI MŰSZAKI
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1

Puskás Tivadar Távközlési Technikum
Infokommunikációs Szakgimnáziuma

BUDAPESTI GÉPÉSZETI
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1

Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű
Műszaki Szakgimnáziuma

1097 BUDAPEST, GYÁLI ÚT 22.

1211 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS U. 1.

WWW.PUSKAS.HU/100

WWW.KOSSUTH-CSEPEL.HU

>
2

oktatott szakmák: távközlési ágazat
[távközlési technikus, infokommunikációs
hálózatépítő és -üzemeltető]

Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű
Vegyipari, Környezetvédelmi és
Informatikai Szakgimnáziuma

>
2

oktatott szakmák a szakgimnáziumban:
közlekedés ágazat [közlekedésgépész]

Mechatronikai
Szakgimnáziuma

1146 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 48-54.

1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ U. 39.

WWW.PETRIK.HU

WWW.MECHATRONIKA.HU

>

oktatott szakmák a szakgimnáziumban: vegyipar
ágazat, környezetvédelem ágazat, informatika
ágazat

>

oktatott szakmák: villamosipar és elektronika
ágazat [automatikai technikus, elektronikai technikus], gépészet ágazat [mechatronikai technikus]
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3

Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma
és Kollégiuma

3

Arany János Műszaki Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 21.

1072 BUDAPEST, NYÁR U. 9.

WWW.BOLYAI-BP.SULINET.HU

WWW.ARANYMSZKI.HU

>
4

oktatott szakmák: elektronikai technikus, automatikai technikus, műszaki informatikus, informatikai
rendszerüzemeltető, szoftverfejlesztő

Újpesti Két Tanítási Nyelvű
Műszaki Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

>
4

oktatott szakmák a szakgimnáziumban: gépészet
ágazat [épületgépész technikus]

Fáy András Közlekedésgépészeti,
Műszaki Szakgimnáziuma

1041 BUDAPEST, GÖRGEY ARTÚR U. 26.

1095 BUDAPEST, MESTER U. 60-62.

WWW.UMSZKI.HU

WWW.FAYAMSZKI.HU

>
5

oktatott szakmák a szakgimnáziumban: villamosipar és elektronika ágazat, gépészet ágazat,
informatika ágazat

Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű
Szakgimnáziuma

1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12.
WWW.TREFORT.EU

>

oktatott szakmák: villamosipar és elektronika
ágazat, informatika ágazat
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>
5

oktatott szakmák: közlekedés ágazat [autószerelő, autóelektronikai műszerész, autótechnikus,
alternatív gépjárműhajtási technikus]

Szily Kálmán Műszaki
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma

1097 BUDAPEST, TIMÓT U. 3.
WWW.SZILY.HU
szakmák a szakgimnáziumban: szoftverfejlesztő,
műszaki informatikus, infokommunikációs hálózatépítő, üzemeltető, gépgyártástechnológiaiépületgépész-, nyomdaipari technikus

>
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TOP 5 RANGSOROK
BUDAPESTI GAZDASÁGI
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1

Keleti Károly Közgazdasági
Szakgimnáziuma

1106 BUDAPEST, GYAKORLÓ U. 21-23.
WWW.KELETISZKI.HU
szakmák: pénzügyi-számviteli ügyintéző; vám-,
jövedéki- és termékdíj-ügyintéző; nonprofit
menedzser; pénzügyi termékértékesítő; vállalkozási
bérügyintéző; logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

>

2

Berzeviczy Gergely Két
Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Szakgimnáziuma

1047 BUDAPEST, BAROSS U. 72.
WWW.BERZEVICZY.HU
oktatott szakmák: közgazdaság ágazat [pénzügyi-számviteli ügyintéző; informatika tagozat]

>

MŰVÉSZETI
SZAKGIMNÁZIUMOK

1

Szent István Király Zeneművészeti
Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola

1145 BUDAPEST, COLUMBUS U. 11.
WWW.SZENTISTVANZENE.HU/SZAKKOZEPISKOLA
oktatott zeneművészeti képzés: hangkultúra,
klasszikus zenész, magánénekes,
zeneelmélet-szolfézs szakok

>

2

Weiner Leó Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola és Zeneművészeti
Szakgimnázium

1112 BUDAPEST, NESZMÉLYI ÚT 30.
WWW.WEINERLEO.HU
oktatott zeneművészeti képzés: hangszeres és
elméleti főtanszakok

>

15

3

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Szakgimnáziuma

3

Nemes Nagy Ágnes Művészeti
Szakgimnázium

1139 BUDAPEST, VÁCI ÚT 89.

1115 BUDAPEST, THALLÓCZY LAJOS U. 1.

WWW.KAROLYI-KOZGAZD.HU

WWW.NEMESGIMI.HU

>
4

oktatott szakmák: pénzügyi-számviteli ügyintéző;
idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző

Teleki Blanka Közgazdasági
Szakgimnáziuma

1095 BUDAPEST, MESTER U. 23.
WWW.TELEKIBLANKABP.HU
logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, pénzügyi-számviteli ügyintéző; vállalkozási és bérügyintéző; vám-, jövedéki- és termékdíj-ügyintéző;
államháztartási ügyintéző

>

5

Pesterzsébeti Közgazdasági
Szakgimnáziuma

>
4

oktatott képzés: színház- és táncművészeti
képzés

Forrai Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium a Magyarországi
Metodista Egyház Fenntartásában

1139 BUDAPEST, LOMB U. 41.
WWW.FORRAI.HU

>
5

oktatott művészeti képzés a szakgimnáziumban:
dekoratőr, divat- és stílustervező, grafikus

Jaschik Álmos Művészeti
Szakgimnázium

1201 BUDAPEST, VÖRÖSMARTY U. 30.

1097 BUDAPEST, ILLATOS ÚT 2-4.

WWW.VARGAJ-BP.SULINET.HU

WWW.JASCHIKMUVESZETI.HU

>

közlekedés, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző; vállalkozási és bérügyintéző; menedzserasszisztens, irodai titkár; turisztikai szervező, értékesítő

>

oktatott művészeti képzés: média és dizájn,
iparművész, képzőművész

magazin > 2019. szeptember
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Ne csak oktassunk,
neveljünk is!
A Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű
Építőipari Szakgimnázium nagy hagyományokkal rendelkezik. A Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum tagintézményei között
élenjár a középszintű érettségin elért eredmények tekintetében, kiemelkedő az iskolában tanuló diákok tanulmányi átlaga, emellett
viszonylag kicsi a lemorzsolódás. Az iskola
kiemelkedő teljesítményéről Varga András
igazgatóval beszélgettünk.
16

>>

Az iskola ma elsősorban magasépítő
technikusok képzésére koncentrál,
de nem volt ez mindig így.

Igen, a korábbi években szélesebb volt a képzési kör, épületgépészetet is oktattunk, anyagipari
technikusokat is képeztünk, ma azonban a Schulekben kimondottan magasépítő technikusokat
képzünk, és a mélyépítőtechnikus-képzés beindításán dolgozunk. De így is közel 430 diákunk tanul 17
osztályban. A szakképzést két tannyelvű képzéssel
egészítjük ki, ami azt jelenti, hogy a diákok ezekben
a két tannyelvű osztályokban németül tanulják az
informatikát, a matematikát és a szakmai tárgyakat. Van emellett egy angol nyelvi előkészítős osztályunk is. De érettségire épülő technikusképzést
is folytatunk, ami 2 éves. Ezenkívül nyelvvizsgaközpontként is működünk.

>>

Az alapképzésen túl milyen
végzettséget nyújt az iskola?

Akik nálunk az érettségi vizsgát leteszik, azok egy év
után a technikusi képesítő vizsgát is megszerezhetik,
így műszaki rajzoló részszakképesítést is kaphatnak.
magazin > 2019. szeptember

>>

Aki a Schulekből a felsőoktatásba
jelentkezik, az zömmel építész lesz?

Természetesen a fő cél ez, de sokan választják
a képzőművészeti és a tanári pályát is. Büszkén
mondhatom, hogy gyakorló iskolája vagyunk a Műszaki Egyetemnek a mérnök-tanári képzésben.

>>

De gondolom, sokan vannak olyanok is, akik
a Schulek után inkább a munkát választják.

Igen, de könnyű dolguk van, mert jó a hírünk a munkáltatók körében, erről a végzős diákjainktól rendszeresen érkezik visszajelzés. Sokszor mesélik, hogy
amikor állásinterjúra mennek valamelyik építőipari
céghez, és megmondják, hogy a Schulekben szerezték
a technikusi oklevelet, akkor a válasz rendszerint az,
hogy „rendben, előnyben részesítjük a jelentkezésedet, mert ismerjük a volt iskolád színvonalát”. Lehet,
hogy szerencsés helyzetben is vagyunk, mert hozzánk
azok a diákok jönnek felvételizni, akik valóban az építészszakma iránt érdeklődnek, elkötelezettek esetleg
családi hagyományok miatt, vagy mert van személyes
motivációjuk. Ha a gyerekek szívesen jönnek ide, akkor kiváló teljesítményt is nyújtanak.

IRÁNY A KÖZÉPSULI!

>>

Az idegen nyelv tanítása kiemelt cél?

Nagyon fontos, hogy a tanulók magas szinten tanulják meg a német nyelvet, mivel az építőiparban sok
szakszó, kifejezés német eredetű, és mert a munkáltatók is zömében német, osztrák vagy vegyesvállalatok, akik folyamatosan keresik a német nyelvet tudó
szakembereket. Mérnököket inkább találnak, mint
technikusokat, akiknek az a feladatuk, hogy művezetőként munkafolyamatok irányítsanak. Évtizedek óta
jó kapcsolatot ápolunk a németországi Karlsruhéban
működő partneriskolánkkal, ahova nyári gyakorlatra
komplett osztályaink tudnak kiutazni. De a német mellett az angol nyelv ismerete is nélkülözhetetlen, ezért
szeptembertől indul egy projektünk, amely az angol
nyelvet igyekszik megszerettetni a gyerekekkel. Működik nyelvvizsgára felkészítő csoportunk is, ami önkéntes, és a szülőknek kell nyilatkozniuk, hogy ezen részt
vegyenek-e a gyerekeik. Iskolánk a német állam DSG
nyelvvizsgaközpontja is, azaz a német állam által támogatott nyelvvizsgát tudunk biztosítani a tanulóknak. Külön vizsgaszint van azoknak, akik szaknyelvet tanulnak,
külön vizsgaszint van a magasabb nyelvtudásúaknak.

>>

Kapnak valamilyen speciális tudást is
az itt végző diákok?

A műszaki pályán nagy szerepe van az informatikának. A diákok ilyen típusú képzését magas szinten
kell végeznünk, mert az informatikai ismeretek a
mindennapi munkavégzésükhöz elengedhetetlenek.
Ma már az építészek nem tollal rajzolnak, hanem
informatikai eszközöket felhasználva projektekben,
programokban terveznek komplett házakat berendezéssel, mindennel együtt. Lépést kell tartanunk a
fejlődéssel, nincs mese. Az idegen nyelvi és informa-

tikai oktatáson túl alapelvünk a kommunikációs készség fejlesztése is. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ne
„szakbarbárokat” neveljünk, és mert a gyerekeknek
később a munkájuk során is szükségük lesz arra, hogy
tudjanak érvelni, könnyen elmagyarázni valamit vagy
ismereteket átadni. Ezért rendszeresen versenyeket
rendezünk, a szavalóverseny például nagyon népszerű, irodalmi műsorokat csinálunk a gyerekekkel, vagy
legutóbb zenekart is szerveztünk. Az iskolát szerintem
élővé kell tenni, hogy szívesen járjon hozzánk minden
gyerek. Az én alapelvem az, hogy ne csak oktassunk,
hanem neveljünk is! Ha valaki kikerül az iskolánkból,
akkor legyen olyan egyénisége, személyisége, hogy
bátran kiálljon a szakmája mellett és szeresse azt.

>>

Mi az, amit önök erősségüknek tartanak
pedagógiai vonatkozásban?

A folyamatos tanári továbbképzést mindenképpen.
Az egyetemekről érkező tanár szakos hallgatók is
hoznak új dolgokat, de a mi tanáraink is részt vesznek
mentor tanári képzéseken. Többen közülük mestertanárok, más intézmények minősítő munkájában vesznek részt, ezzel is folyamatosan új tapasztalatokat
gyűjtenek. Szerencsére jó tantestületem van. Az évek
alatt jól megtanultunk differenciálni is. Tudomásul
vettük, hogy vannak tehetséges és kevésbé tehetséges gyerekek, vannak, akik lemaradnak, és őket próbálni kell szintre hozni. Ezért csinálunk csoportbontásokat, felzárkóztatást. Úgy tűnik, jó úton járunk, mert
a lemorzsolódás tekintetében sokszor még a 3-5%-ot
sem érjük el. Én a tanári pályámat is itt kezdtem, a 49.
tanévet csinálom végig, 25 éve vezetőként. Vezettem
diákotthont is helyettesként, de tanítok egyetemen,
tanfelügyelőként pedig bejárom az országot. Van
tapasztalatom, de kihívás a munkám minden perce.
Mert meg kell felelni a jogszabályoknak, elsősorban a
fenntartónak, a tananyagban lépést kell tartani a világ
elvárásaival, vezetőként az én dolgom összetartani és
motiválni az 50-60 fős tantestületet, miközben eleget
kell tenni a szülők és a gyerekek igényeinek is.

SCHULEK.BKSZC.HU
Budapesti Komplex SzC Schulek
Frigyes Két Tanítási Nyelvű
Építőipari Szakgimnáziuma
1087 Budapest, Mosonyi utca 6.
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Az iskola csak
az alapokat tudja
letenni, az utakat
tudja kijelölni

A

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Gundel Károly Vendéglátó
és Turisztikai Szakképző Iskolája igazgatójával, Kóbor Zoltánnal arról
beszélgettünk, milyen pedagógiai és szakmai munka biztosítja az intézmény vezető helyét a vendéglátóipari és turisztikai szakgimnáziumok között.
És azt is elárulja, hogy ő maga mekkora séf.
18

Ú

j nevet kapott az intézmény,
ez más változással is jár?

Igen, mert az eddigi szakképzési centrumból átkerültünk a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
intézményei közé. Eddig egy szakmailag többé-kevésbé tiszta centrumban voltunk, ahol a problémák
is közösek voltak. Most egy olyan képzési centrumhoz tartozunk, ahol rajtunk kívül még sok szakterület,
építészet, faipar, építőipar, ruhatervezők, az aranyművesektől kezdve többfajta kézműves szakma is

képviselteti magát a maga problémáival. De talán
erőssége lesz a sokfélesége. Én éppen azt várom ettől a csatlakozástól, hogy új impulzusokat kapunk, új
dolgokat tanulunk, ezért nagyon jó szívvel csatlakozunk. Budapesten kívül a centrumok eleve színesek,
mert területi alapon szerveződnek, tehát ott nem
léteznek szakmai szempontú tömörülések. Ez most
Budapesten is változik.

H

ány tanulójuk van
jelenleg?

Körülbelül 1300 tanulónk van, elég nagy iskola vagyunk, talán az egyik legnagyobb az országban. De
csökken a tanulólétszámunk, mert tudatosan szűkítjük a kereteket. Az ok az épület és annak romló műszaki állapota. Aki bejön hozzánk, az épületet látva
úgy érzi, hogy a ’70-es évekbe került. Aztán amikor
a szakmai képzésünkkel szembesül, akkor újra vis�szajut a XXI. századba. Ez a kettősség adja az iskola
lényegét: nagyon erősen támaszkodunk a hagyományainkra, miközben állandóan meg is tudunk újulni.
Iskolánk adott az országnak Michelin csillagos séfet, a
mostanában népszerűbb éttermek vezetői közül somagazin > 2019. szeptember
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kan nálunk végeztek. De büszke lehetek az itt tanító
szakemberekre is: a 116 pedagógus kollégám közel
negyede az iskola diákja volt. Fontos értékmérő számunkra az is, hogy generációk hozzák vissza a gyerekeiket hozzánk tanulni.

A

szakmai képzésben
mi az iskola erőssége?

A szakképzésnek kettős célja van. Egyrészt, felelünk
a családoknak a gyerekek egyéni képzéséért, azért,
hogy minél teljesebb személyiséggé tudjuk formálni őket. Ugyanakkor felelünk a gazdaságnak is, aki
megrendelőként megfelelő munkavállalókat szeretne tőlünk kapni. A gazdaság pedig nagyon régóta azt
közvetíti felénk, hogy nem elsősorban arra van szükség, hogy a szakma kismesterei legyenek a gyerekek,
mert annyira specializálódik a mi szakmánk, hogy
csak alapokat tud az iskola megtanítani. Az egyes
cégek saját belső rendszere is rendkívül eltérő egymástól. Az viszont alap, hogy képesek akarjanak és
képesek legyenek alkalmazkodni, legyen meg erre
a motivációjuk. A másik pedig a nemzetközi térben
való mozgás, az idegen nyelven való kommunikáció
fontossága. Ezért nálunk is kiemelt projekt a nyelvi
képzés. Angol, német két tannyelvű képzésünk van,
nyelvi előkészítő osztályaink. Régen a francia volt a
vendéglátás nyelve, aztán a német lett az uralkodó,
most viszont már az angol. Úgyhogy mi erősen küzdünk azért, hogy – noha a kerettanterv nem teszi
egyértelműen lehetővé – két idegen nyelvet tudjunk
tanítani a gyerekeknek. Az angolt mint főnyelvet,
mellette vagy a németet, vagy a franciát, esetleg az
oroszt vagy más nyelvet. Fontos még az informatikai
jártasság is, hiszen ma már a konyha is tele van számítógépekkel. Óriási a fejlődés ezen a téren, ezért
az iskola feladata támogatókat szerezni. Jelen pillanatban közel 230 szerződött partnerünk van, akiknél a tanulóink szakmai gyakorlatot végeznek, akik
támogatják a munkánkat akár az ERASMUS projekt
keretében, akár csak egy közös rendezvény erejéig.
Nélkülük nem tudnánk tartani a lépést.

M

ilyen hozzáadott pedagógiai értékkel dolgoznak?

Magas a túljelentkezés, bőséggel válogatunk a hozzánk jelentkező gyerekekből. Pedagógiailag az a nagy
feladat, hogy a képzés során két nagyon eltérő tanulói

rétegre is oda tudjunk figyelni. Az egyik a tehetségesek
csoportja, akiknek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy
kibontakozhassanak. De vannak olyanok is, akiknek
szükségük van felzárkóztatásra, valamilyen segítségre, plusz támogatásra. Nálunk ez a két rendszer elég
jól működik. Van tehetségpont az iskolában, egy iroda,
ahol a kollégák azon dolgoznak, hogy a tehetségesek
számára plusz lehetőségeket biztosítsanak szereplés,
versenyeztetés, extra képzések révén. Ugyanakkor a
fejlesztőmunkáról is gondoskodunk, az iskolának van
saját pszichológusa, fejlesztőpedagógusa, szociális
munkása, egy elég jól kiépített ifjúságvédelmi hálózata. Tehát nemcsak fölül kell szárnyalni, hanem alul is
meg kell tartani a gyerekeket. Valós probléma, hogy
egyre több tanuló hullik ki a rendszerből, ha nem kapnak extra segítséget tanulásban, szociális helyzetben,
vagy csak személyes kapcsolattartásban. Mert néha
csak annyi kell, legyen kihez fordulni, a gyerek beszélhessen valakivel a problémájáról és tanácsot kapjon.

M

ennyire fontos a szülőkkel való
kapcsolattartás?

Nagyon, de az utóbbi években egyre inkább azt
tapasztalom, hogy jelentősen visszaesett a szülői
érdeklődés, így azonban az információk átadása is nehezebb. Ezért több szülőtámogató kezdeményezést is
elindítottunk, ami úgy látszik, működik:
magazin > 2019. szeptember
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Arra bátorítom az osztályfőnök kollégákat,
hogy a közösségi hálón zárt csoportokat hozzanak
létre a szülők részére is, ahol közvetlenül egymással,
illetve a tanárokkal tudnak kommunikálni, anélkül
hogy a vezetők vagy a diákok látnák. Beszéljék meg
a közös dolgaikat. Nyilván nem minden közösségben
működik, és sok múlik azon, hogy az osztályfőnök
mennyire agilis.
A másik módszerre viszont nekem mint az iskola vezetőjének van szükségem, hogy személyesen többet találkozzak a szülőkkel. Bevezettük, hogy
az általános fogadóórák előtt egy-két órában egyeztetek az osztályok által delegált szülőkkel, és megbeszéljük a problémákat. Tulajdonképpen ez egy nyitott
szülői fórum.
Ezenkívül az interneten is megírhatják a problémájukat a szülők, és garantáljuk, hogy 48 órán belül
válaszol az illetékes kolléga. Aki egyébként jellemzően
én szoktam lenni, mert kedvelem is ezt a fajta kommunikációt a szülőkkel. Nem baj, ha a szülő leírja azt,
hogy problémája van, mert az illető tanár mondjuk,
nem javította ki időre a dolgozatot, akkor én utána
tudok járni, rá tudok kérdezni, mi volt az oka stb.
Sokszor megoldást jelentenek a mediációs
technikák is. Az iskolánkban van 3 szakképzett mediátor pedagógus, és a segítségükkel igyekszünk rendezni vitás helyzeteket akár diák-diák, akár diák-tanár, akár tanár-tanár között. Úgy látom, hogy négy
esetből háromszor a mediáció nyugvópontra juttat
egy konfliktust.

A

z önök számára milyen az ideális
végzős diák? Ki az igazi gundeles?

Azt hiszem, hogy 5 gondolatban tudnám megfogalmazni a dolgot.
Az ideális végzős elkötelezett a szakmája
iránt, és szereti azt, amibe az iskola után fog.
A mi szakmánkban nagyon-nagyon fontosnak
tartom, hogy az ember érdeklődő legyen, kíváncsi
legyen a világra, és akarja megérteni a működését.
Bíró Lajos szokta mondani – aki eléggé megosztó
személyiség a vendéglátásban, de nagyon büszkék
vagyunk rá –, hogy ő 14 éves kora óta csak szakirodalmat olvas, és még mindig azt gondolja, hogy nem
tud mindent a szakmájáról. Noha most már jócskán
elmúlt 60 éves, milyen hírneve van, de ő még mindig
tanul és tanul. Na, ezt a fajta elszántságot szeretném
én látni egy végzős diákon.
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Harmadik helyre egy manapság mellőzött fogalmat tennék, a fegyelmet. Azt gondolom, hogy
a diákoknak nagyon fontos lenne önfegyelmet tanulni. Belátni azt, hogy bizonyos helyzetekben kontrollálniuk kell magukat. Ismerniük kell a határaikat, hogy
milyen következményekkel járhatnak a tetteik.
Elengedhetetlen az is, hogy a diák tisztelje azt,
ahonnan jött. Tisztelje a családi hagyományait, az
iskola hagyományait, a szakma hagyományait. Ezek
nélkül soha nem válhat teljes értékű emberré.
És végül akarjon mindig megújulni. Egyik
Bocuse d’Oron versenyző tanítványunk fogalmazta
meg nemrég egy interjú első mondatában, amin első
olvasatra felháborodtam, hogy ő az iskolában nem
tanult semmit, majd következett a második mondat:
„Mert amikor elhagytam az iskolát, nekem mindent
újra kellett tanulni”. És igaza volt. Rá kellett jönnöm,
hogy kell ez a megújulási igény, mert az iskola csak
az alapokat tudja letenni, az utakat tudja kijelölni.

A

végére engedjen meg egy személyes kérdést. A Gundel igazgatójaként bizonyára tud főzni, és jól. Ugye?
Nekem abban van két évtizedes vezetői tapasztalatom, hogy hogyan feleljek a pedagógiai részért, a
szervezettségért, hogy minden feltétel adott legyen
a munkához. A szakmai kérdések az iskola szakmai
vezetője alá tartoznak, isten őrizz, hogy én abba beleavatkozzak. Ezért nem tudok főzni se. Az ország
legjobb szakácsai főznek a tanműhelyben, otthon a
konyhában pedig a feleségem remekel.

WWW.GUNDELISKOLA.HU
Budapesti Komplex SzC Gundel
Károly Szakképző Iskolája
1097 Budapest, Ecseri út 7.
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AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZAKGIMNÁZIUM A LEGJOBB

A BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM INTÉZMÉNYEI KÖZÜL A LEGJOBB EREDMÉNYEKET

A PUSKÁS TIVADAR TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUM INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZAKGIMNÁZIUM ÉRTE EL (LÁSD
SZAKGIMNÁZIUMI RANGSOR – SZERK.). AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉT, HELLER FERENCET ARRÓL KÉRDEZTÜK,
HOGY KINEK ÉRDEMES INFOKOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉSEKET VÁLASZTANIA.

Több középiskolában megfigyelhető tendencia, hogy az iskolát kezdő kilencedik
évfolyamon a diákok száma nagyot csökken év
végére. A manapság sztár területnek számító informatika területén is érezhető ez?
Év elején általában 410-420 körüli tanulói összlétszámmal indulunk, év végén 400 körül szoktunk
lenni. De sajnos nemcsak a kilencedik évfolyamon
van változás. Persze ott több a pályatévesztett, hiszen az informatika ma a sláger, ma mindenki informatikus akar lenni. De azért tenni is kell. A diákok
nálunk programozási alapokat tanulnak, értenek a
számítógép működéséhez, hardver rész is van, de
a hálózat maga, az a legfontosabb. Ha valaki rendszergazda akar lenni, akkor érdemes minket választania. Mi azonban nemcsak informatikusok képzésével foglalkozunk, hanem infokommunikációval,
azaz optikai távközlésre, vezeték nélküli távközlésre
is képzünk szakembereket, emellett az elektrotechnika és elektronika szakokon is oktatunk. A tv-stúdiónk nagyon érdekli a diákokat, és ott nagyon
szeretnek dolgozni. De a középiskolában már sok
a tananyag, tanulni is kell, és ez nemigen akaródzik
mostanában a diákoknak. Úgyhogy ez is a lemorzsolódás oka.
Az utóbbi időben változott a jelentkező diákok elszántsága, rosszabb a hozzáállásuk?
Elsődleges problémának a szövegértést látom.
A mai gyerek már nem olvas. Ha nem olvas, akkor
nincsen passzív szókincse. Ha nincs passzív szókincse, nem tudja magát kifejezni. És ennek a folyománya az, hogy a matematikai példát elolvasva nem érti
a feladatot, mert nem tudja értelmezni. Példamegoldás nélkül pedig nem lehet matekot tanulni. Az általánosban taníthatnának kevesebbet, de sokkal több
gyakorlással és türelemmel.

Milyen képességek fontosak egy infokommunikációs középiskolában?
A diáknak két alapvető kompetenciával kell rendelkeznie, mire hozzánk elér: ez a szövegértés és a szilárd matematikai alap. Ezt még az idegennyelv-tudással kell kiegészíteni, ami nélkülözhetetlen,
hiszen a szakirodalom angolul van, azt legtöbbször
nem fordítják le a munkahelyen sem. Jellembeli
dolog az összes többi.
Hogy látja, a szülőknek a felvételi után
is figyelniük kell a gyerekekre?
Mindenképpen, nem lehet hátradőlni, és megnyugodni, hogy a gyerek bejutott, mert bent is kell maradni. Minden évfolyamban más a fontos. Ha elsős
a gyerek, akkor nyilván meg kell kapaszkodnia, ha
másodikos, akkor fejlődnie kell. Ha harmadikos, akkor már gondolkodni kell a továbbtanuláson, érettségin, ha meg itt marad szakképző évfolyamon, akkor az miért jó.

WWW.PUSKAS.HU
Budapesti Műszaki Szakképzési
Centrum Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma
1146 Budapest, Thököly út 48–54.
magazin > 2019. szeptember

21

IRÁNY A KÖZÉPSULI!

22

Az életen át tartó tanulás
gyermekeink feladata is
De lesz-e kedvük hozzá?
AZ EMBER AKKOR IS HOLTIG TANUL, HA NEM JÓ PAP. HA TETSZIK, HA NEM, TANULUNK AZ ÉLETÜNK VÉGÉIG: MERT AZ IS TANULÁS, AMIKOR RECEPTET CSERÉLÜNK A SZOMSZÉDDAL, AMIKOR ÚJ
APPOT TÖLTÜNK LE ÉS HASZNÁLUNK A MOBILUNKON, VAGY ÉPPEN AZ ESTI FITNESZÓRÁN ÚJ MOZDULATSORT TANULUNK. AZ ISKOLARENDSZEREN TÚLI TANULÁS JELENSÉGE SEM ÚJ, MÁR A SZÜLEINK IS
MŰVELTÉK, DE KISEBB IGÉNNYEL, ÉS A LASSABB TEMPÓ IS ELEGENDŐ VOLT. MA MÁR AZONBAN OLYAN
GYORSAN VÁLTOZIK KÖRÜLÖTTÜNK A VILÁG, A TECHNOLÓGIA, ANNYI AZ ÚJ ISMERET, AMELYEK NÉLKÜL A HÉTKÖZNAPOKBAN IS EGYRE NEHEZEBBEN BOLDOGULUNK, HOGY MUSZÁJ A TANULÁSBAN IS
MAGASABB FORDULATSZÁMRA KAPCSOLNUNK. A SZAKEMBERT, LANNERT JUDIT OKTATÁSKUTATÓT
ARRÓL KÉRDEZTÜK, A GYEREKEINKRE VAJON MI VÁR?

LANNERT JUDIT

oktatáskutató, a szociológia doktora, közgazdász és szociálpolitikus.
1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet
szakmai műhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. Kutatói érdeklődése
elsősorban a tanulói továbbhaladásra, az iskola és munka világa közötti átmenetre és a pályaválasztási törekvésekre terjed ki. Több tucat hazai kutatásban és jó néhány nemzetközi összehasonlító vizsgálatban vett és vesz részt.
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Ma a mesterséges intelligencia korában sok emberi munkafolyamatot behelyettesítettünk, és
robotok végzik helyettünk. Ez egy autógyárban
teljesen természetes, de a mindennapokba is
begyűrűzik, gondoljunk csak azokra az önkiszolgáló pénztárakra, amelyeknél a szupermarketekben önállóan fizethetünk.
A JÖVŐ AKKOR A GÉPEKÉ VAGY AZ EMBERÉ?
A jövő azé, aki a mesterséges intelligenciával a
legjobban együtt tud működni.
Ehhez a változó világhoz alkalmazkodni csak
újfajta együttműködéssel tudunk. Ma már nem elegendő más emberekkel, azaz csapatban jól együttműködnünk, szükséges az ember és a gép közötti
zavartalan együttműködés is. Ami azonban nem
csupán a gyerekeink feladata.
Minél inkább ismeretközpontú, tanárközpontú, rend- és fegyelemközpontú azonban egy oktatási rendszer, annál kevésbé fogja ezt jól szolgálni.
A mai magyar közoktatásnak éppen ez az egyik fő
problémája.
A fontos nem az, hogy egy adott, előre bedobozolt, tankönyvben vastag betűvel kiemelt tudást használj egy életen át, hanem hogy tudd,
milyen az, amikor jön valami új ismeret, azt
hogyan tedd a magadévá és hogyan alkalmazd.
Korábban az oktatás célja egy hosszan tartó
tudás átadása volt. Manapság azonban, amikor ez
a tudás egyre inkább elavul, szükséges lenne, hogy
az oktatásban az ismeretanyag szerepe változzon.
Az ismeretanyag átadása már nem lehet cél, sokkal inkább eszköz arra, hogy az ismeretanyagon át

megtanítson elsajátítani valami újat. Amelyik gyerek
ebből a folyamatból kimarad, az lemarad.
EZ A SZAKKÉPZÉSRE IS ÉRVÉNYES?
A szakképzés végén a munkáltatóknak nem arra van
szükségük, hogy az iskolából kikerülő friss munkaerő
egy elavult technológiában jó legyen. Arra van szükségük, hogy a két-három évente változó, megújuló technológiát a dolgozó képes legyen újratanulni, folyamatosan befogadó legyen. Régen az volt a jó autószerelő,
aki ismerte a kasznit, és tudta, hol kell belerúgni, hogy
elinduljon. Ma már szoftverek irányítják az autókat, a
szerelők számítógéppel analizálják, hogy hol a műszaki
hiba. A szoftverek gyakran nincsenek is lefordítva magyarra. Mi kell tehát egy autószerelőnek? Idegennyelvtudás és számítógépes ismeret. Itt kezdődik, de ez nem
elég. Szükséges még az affinitás, hogy munka közben a
napról napra megjelenő új műszaki ismereteket akarja
is befogadni, és neki is álljon azokkal dolgozni.
AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS TEHÁT
NEM AZT JELENTI, HOGY A KÖZÉPISKOLA
UTÁN MINDENKINEK A FELSŐOKTATÁSBAN
KELL VÉGEZNIE?
Nem, sőt! Egy amerikai statisztika szerint a doktori
fokozat nem feltétlenül kifizetődő. Összehasonlítást
végeztek ugyanis emberek egész életjövedelmét vizsgálva, és azt mutatták ki, hogy nem keres többet az
MA végzettekhez viszonyítva az, aki doktorit végzett.
Egy nálunk lezajlott vizsgálatban hasonlóan érdekes
következtetésre jutottunk mi is, amikor azt vizsgáltuk,
milyen előnyei vannak az egyetemi végzettségnek.
Azt találtuk, hogy a munkába állás esélyeit tekintve a
középfokú végzettség, ha idegennyelv-tudással, számagazin > 2019. szeptember
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mítógépes ismerettel és jogosítvánnyal egészül ki,
akkor egyetemi végzettséggel ér fel. Mondhatni, hogy
ezen három tudás birtokában a foglalkoztatás esélyeit
tekintve eltűnik az egyetem előnye. De vannak olyan
szakok is – az informatikusképzés a legjobb példa erre
–, ahol például azért szereznek egyre kevesebben MA
egyetemi diplomát, mert a vállalatok már a BA végzettség megszerzése után állást ajánlanak a hallgatóknak.
Félreértés ne essék, nem akarok a diploma ellen beszélni, de a világ abba az irányba megy, hogy a
tudás megszerzésének nagyon sok útja van. A papír
helyett a kompetenciák számítanak.
TEHÁT BÍZNUNK KELL ABBAN, HOGY A GYEREKEINK MAGUK FOGJÁK MEGTALÁLNI A TANULÁSHOZ VEZETŐ UTAKAT?
A gyerek szerintem egyre inkább a maga tudásának
a kovácsa ma már, mert a technológia ezt lehetővé
teszi a számára.
Bízni azonban nem elég: az iskolában ezeknek a
készségeknek a fejlesztésére kell a hangsúlyt helyezni,
mert az általános iskolában a gyereknek arra kellene
rájönnie, miben jó, mit szeret csinálni, mi érdekli, erre
azonban az iskola nagyon kevés teret ad. Tragédia,
hogy a magyar oktatás rendre, fegyelemre és külső
motivációra építő oktatás. Érdemjegyekre, megszégyenítésre épít (a rossz jegyek kudarcot jelentenek),
illetve a „ha ezt és ezt megteszed, jól fogsz keresni”
ígéretére apellál. Pedig egy-egy feladatot azért kellene
magazin > 2019. szeptember

csinálnia a tanulónak, mert az izgalmas, különleges élményt jelent számára, egy ún. flow-élményt nyújt.
Ha hagyjuk, akkor a gyerek képes megtervezni a
saját tanulását. El fog mélyülni a tanulásban önszántából. Ha a gyerekeink teret kapnának és lehetőséget, hogy saját tempójukban és módon sajátítsák el a
tudást, sokkal jobb élmény lenne a tanulás. Az egész
iskolarendszernek erre kellene ráállnia, és ezt kellene
tudnia a szakképzésnek is. Ha pedig rávesszük a gyerekeket, hogy szívesen tanuljanak, nyert ügyünk van.
A szakképzésnek először a régi beidegződéseket kellene levetkőznie: az nem képzés, ha a tanulók
udvart söpörnek. Az sem, ha az egyik nap a műhelyben elkészült munkadarabot a nap végén kidobják.
Ha másnap arra megy be a gyerek, hogy a munkadarab, amin ő egy napig dolgozott, a szemétben végzi,
az abszolút demotiváló. A hetvenes-nyolcanas években ilyen eset nagyon sok volt a szakképzésben, és
tartok tőle, hogy most is előfordul ilyen. A projektmódszer viszont nagyon is testhezálló módszer lehetne a szakképzésben: a skandinávok például viking
hajókat építtetnek a gyerekekkel. Öt-tíz gyerek dolgozik fél évig együtt a hajó elkészítésén. Tehát hosszú
hónapok alatt tanulnak meg egymással együttműködni, különböző tudást kell hasznosítaniuk a fizikától az anyagismereten át a kulturális ismeretekig.
Ez a projektszemlélet beilleszthető lenne nálunk is a
szakképzésbe, de ehhez új szemléletű tanárok is kellenének. Ráadásul, amit most elkezdünk, annak majd
csak 10-20 év múlva lesz eredménye.
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A LEGTÖBBET MUNKA KÖZBEN LEHET TANULNI?
Ez régi igazság, a gyerekeink pedig igazolják. Ma
már egyre inkább bevett szokás, hogy a gyerekek a
középiskola után kihagynak egy évet. Elmennek dolgozni, tapasztalatot szerezni, közösségi munkát végezni, önkénteskedni. Aki ezután akar továbbtanulni,
az már a helyén lesz. Nem papírszagú dolgot csinál,
és ha szerencséje van, nem úgy üli végig az iskolát,
hogy közben csak olyan tanárokkal találkozik, akik
maguk sem léptek ki soha az iskolafalakon kívülre.
Szülőként az a dolgunk, hogy engedjük el
a gyereket, és vegyük tudomásul, hogy egyre inkább nem akar megfelelni sem nekünk, sem az
iskolának. Higgyünk benne, hogy van valami a
fejében, és fogadjuk el, ha az nagyon más, mint
amit mi elképzelünk neki. Egy biztos: amit nem
szívesen csinál a gyerek, abból sok jó nem jön ki.
Ez a generáció már állást is úgy keres, hogy
ugyan fontos szempont a fizetés, de az is, hogy
legyen jó a csapat, a közeg, és tudjon még tanulni
új dolgokat.
Nyitottnak kell lenni az újra. De a nyitottsághoz önbizalom kell, hogy merjek kimerészkedni
abból a világból, ami körülvesz, ami körém épült.
Ha nincs önbizalmad, nem mered az újat befogadni. Akkor félni fogsz attól, hogy felborul a világod,
és nem vagy biztos benne, hogy ott is megtalálod
majd a helyed. Mindennap újrateremtjük a valóságot. És van, akinek ez fárasztó és félelemkeltő, mert
bizonytalan önmagában, ezért ragaszkodik ahhoz,
hogy a környezete stabil, sőt változatlan legyen.
Félreértés ne essék, elvek és értékek kellenek. Mert az értékrend jelenti az alapot, amely
mentén szabályokat alkotunk, és amely mentén
a szabályok változtathatók. Nálunk épp az a probléma, hogy az értékek billegnek, a szabályokhoz
viszont nagyon erősen ragaszkodunk.

A SZÜLŐ EBBEN HOGYAN SEGÍTHET?
A szülőknek az érzelmi nevelésben van felelősségük:
mert az iskolában ez teljesen elsikkad a kognitív tudás
(a sok-sok tantárgy) és a testi fejlesztés (mindennapos
testnevelés) mellett. Hogy ki vagyok én, mit szeretnék, a
másik emberrel hogyan tudok együttműködni, hogyan
tudom megélni az érzelmeimet, mennyire tudok uralkodni rajtuk, ezt a gyerekeknek otthon kell elsősorban
megtapasztalniuk, megtanulniuk. A szülőnek pedig
nem póttanárnak kell lennie: otthon nem leckét kellene
írni. Szeretetet, biztonságot kell adni. Az érzelmi biztonság adja majd az önbizalmat ahhoz, hogy a gyerekünk
ne ragaszkodjon idejétmúlt elvekhez, idejétmúlt világhoz, hanem képes legyen teremteni. A szülő feladata
ezt a nyitottságot fenntartani.
EBBEN A SZÜLŐK MAGUK IS SEGÍTSÉGRE
SZORULNAK, NEM?
Sajnos a szülőtámogatás Magyarországon ismeretlen fogalom. Pedig az osztrák vagy a skandináv kultúrában is előszeretettel alkalmazzák: erre ott van
külön minisztériumi osztály, a szülőknek létrehoznak
segítő anyagokat. A szülőtámogatás nem feltétlenül
ismeretek átadását jelenti, hanem támogatást. Hogy
találkozz másokkal, akik ugyanolyan problémákkal
küzdenek, mint te. Hogy lásd, szülőként nem vagy
egyedül. Vagy éppen, hogy ráébredj, a problémád
nem is annyira probléma. Ha a gyereket szereted és
figyelsz rá, jól fogod csinálni.
AKKOR CSAK EL KELL KÉPZELNI A SZEBB JÖVŐT, ÉS KÉSZ?
Az, hogy valaki el tudja képzelni a jövőt, az egy társadalmi tőke. De aki nap mint nap a túlélésért küzd,
akinek a főkérdés, hogy másnap lesz-e mit ennie, az
nem tud a jövőről gondolkozni. Aki nem tud a jövőről gondolkozni, az a tanulás hasznát sem látja, és
nagyon beszűkített életet él. Ebben van feladata az
egész társadalomnak: hogy ezt a felismerést, ezt a
tanulás iránti vágyat felkeltse a hátrányos helyzetben
élőkben is elsősorban azzal, hogy csökkenti a hátrányukat és az ebből fakadó szorongásukat a megfelelő szociálpolitikával és színvonalas közoktatással, az
előítéletmentes gondolkodással. Ennek a szolidaritásnak a megteremtése közös felelősségünk a szakmapolitikától a pedagógusokon át a szülőkig.
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EGY HR-ES TANÁCSAI
KAMASZOKNAK

Hogy ki a legalkalmasabb egy- egy munkára, annak az eldöntésében én segítek,
a HR- es. A munkám során nagyon sok embert megismerek, ezért sok tapasztalatom van
arról, milyen sokfélék is vagyunk. A sokféleség pedig fontos, mert minden munkára
más- más ember való. Van 5 tanácsom a számodra, ami segíthet téged az elkövetkezó´
öt- tíz évben, amíg találkozunk egy állásinterjún.

1.

26

tanács: Ismerd önmagadat!
Azt tudod magadról, milyen ízű fagyit szeretsz, vagy milyen zenét hallgatsz szívesen. De azt is
tudod, milyen ember vagy? Pedig kellene. Nézz bele
a tükörbe, és vedd észre, hogy ki néz vissza rád! Ha
tudod, milyen ember vagy, könnyebben megtalálod
azt is, mi az, amit szeretsz csinálni.
Minden munkának megvan a maga helye, szerepe a világban, és mindet el kell végeznie valakinek.
Talán azt hiszed, hogy a kukás autón dolgozók utálják
a munkájukat. De hidd el, hogy van olyan ember, akit
boldoggá tesz az, hogy megtisztítja a szeméttől az utcákat, látja, hogy miért fontos a munkája, és szereti
azt, hogy olyan munkát végez, ami nem bonyolult.

2.

tanács: Bátran indulj el abba az irányba,
ami érdekel!
Akkor lesznek eredményeid, amikre büszke lehetsz,
ha jól végzed el a feladataidat. Akkor tudod jól elvégezni a feladataidat, ha elegendő tudással rendelkezel hozzá, ha érdekel téged annyira, hogy megtanuld,
hogyan kell csinálni. Lehet egy munkát megfelelően
végezni akkor is, ha nem szereted. De jól csak akkor
tudod csinálni, ha kedveled is, amit csinálsz. Ismered
önmagad, bátor vagy, de nem tudod, mi is akarsz lenni pontosan? Nem is kell, elegendő megtalálnod az
irányt, ami érdekel. Kérj segítséget ehhez szüleidtől,
tanáraidtól, barátaidtól és tanácsadó szakemberektől!

3.

tanács: Tanulj idegen nyelvet!
Ha csak egyetlen dolgot fogadsz meg a tanácsaim közül, akkor legyen ez az! Ha megtanulsz
idegen nyelveket, akkor máris szereztél egy olyan
készséget, amit nagyon sok cég hasznosítani tud. Voltak olyan munkavállalóim, akik semmilyen szakmával
nem rendelkeztek, viszont idegennyelv-tudásuk miatt képesek voltak ellátni egy munkakört, a feladatokat pedig később betanították nekik, és jól működtek.
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4.

tanács: Tapasztalj meg minél többet!
A tanulmányaid közben is jelentkezz munkákra! Nem elegendő tanulni a munkáról: tanulás közben
a legjobb meg is tapasztalni azt, amiről tanulsz. Szeretni fogod az érzést, hogy milyen létrehozni valamit,
elvégezni valamit, aminek látod az eredményét. Próbálj ki minél több dolgot, és figyeld meg, hogy melyik
folyamatot végzed szívvel-lélekkel?

5.

tanács: Az iskolát befejezheted, de a tanulást soha ne hagyd abba!
Ha szereted a munkádat, érdekelni fog az is, hogyan
lehetnél még jobb benne. Ehhez pedig az kell, hogy
érdeklődő maradj. Légy nyitott, hogy újabb és újabb
dolgokat tanulj, amivel könnyebbé, eredményesebbé
teheted a saját munkádat.
Nincs rossz munkaerő, csak rosszul kiválasztott.
Az, hogy kit választok ki egy munkára, az attól
függ, hogy ki a legalkalmasabb. Ha ért ahhoz a
munkához, amire alkalmazni szeretnénk, akkor
már jó jelölt. Ha tapasztalata is van benne, akkor
tulajdonképpen megfelelt. Ezenkívül már csak a
személyisége fog dönteni, hogy mennyire illik a
munkához, a csapathoz és a főnökhöz.
Szász-Heszlényi Krisztina

PRAKTIKER, AVAGY: KARRIERLEHETŐSÉG CSALÁDIAS LÉGKÖRBEN
Nem újdonság, hogy a jelenlegi munkaerő piaci és toborzási helyzetre a cégeknek
kell megtalálni a jó válaszokat. A Praktiker gyakornoki programja egy ilyen válasz:
nemcsak, hogy a cég így jó minőségű, értékeiket és munkafolyamatait ismerő munkaerővel tölti fel sorait, hanem fejlődési lehetőséget is teremt a fiatalok számára.
A Praktiker barkácsáruházlánc 1998-ban nyitotta
meg első áruházát Magyarországon, ma idehaza
több mint 1.500 alkalmazottja és 20 áruháza van
országszerte. Biztos már sokan jártak családjukkal az egyikben, és azon tűnődtek, hogy mekkora
munka lehet a sok terméket ismerni, beszerezni,
elhelyezni és pótolni. Ezek a feladatot valóban kihívást jelentenek, de megfelelő személyzettel és
háttér rendszerrel könnyen megoldható.
A #praktikercsalád
tagjai részben a Praktiker saját
gyakornoki programjából kerültek ki. A gyakornokok nagy segítséget jelentenek a vállalatnak, –
még úgy is, hogy eleinte nem rendelkeznek szakmai tapasztalattal –, mert ők is például pakolnak,
áraznak, iktatnak és a mindennapok aktív részvevői.
A Praktikernél középiskolás tanulóknak a logisztika, kereskedelem, irodatitkár, dekoratőr, illetve egyéb OKJ-s képzések keretein belül nyílik
lehetőség gyakornokságra. A Praktiker külsős
tanárok segítségével fejlesztette gyakornoki
programját. Ezzel lehetővé téve, hogy a résztvevői
legyenek nyitottabbak, és nyugodtan tegyenek
fel kérdéseket. Az oktatási anyagot is a tanárok a
Praktikerrel közösen készítették el, hogy az minél
gyakorlatorientáltabb legyen.
Gyakornokok a 10-14. évfolyamig érkeznek a Praktikerhez, így az óraszámuk más-más, de általában
7-8 órát vannak naponta az áruházban. A 10.
évfolyamból érkezők az első héten 3 napot, a
másodikon 2 napot dolgoznak, a többiek az első
héten 2, a második héten 1 napot. Napközben az
adott területen szorosan együttműködnek a Praktiker munkatársaival. Majd miután megérkezett a
tanár, vele együtt egy külön oktatásra kialakított
teremben tartózkodnak, de van, hogy az áruházi eladótérben tartják az órát, így összekötve az
elméletet a gyakorlattal.
Felsőoktatási kereteken belül is kiemelkedő
gyakornoki lehetőséget biztosít a Praktiker. A Corvinus Egyetem székesfehérvári campusával és a
Budapesti Gazdasági Egyetemmel duális kép-

zési programban működik együtt a vállalat. Itt a
gyakornokok a képzés teljes ideje alatt a vállalatnál töltik gyakorlati idejüket. A három és fél év
alatt több területen is kipróbálják magukat, így
diplomaszerzéskor már releváns szakmai tapasztalatot szerezhetnek a vállalat működéséről. Mindezek mellett a hallgatók ösztöndíjban részesülnek a teljes
itt töltött idő alatt.

Szakmai gyakorlatból munkahely
A Praktiker munkatársai sokat és örömmel törődnek a náluk gyakorlatot végző tanulókkal, mert
leendő munkatársként tekintenek rájuk.
Ezt a diákok is megerősítik, akik közül többen is
– tanulmányaik befejezése után – később kollégaként csatlakoztak a csapathoz. „Nagyon tetszett
a gyakornoki időszak a Praktikernél, mert az elejétől kezdve nagyon segítőkészek voltak a kollégák
és nem kezeltek úgy, mintha csak egy gyakornok
lennék, hanem igazi kollégaként bántak velem”,
mondja Gergő, aki eladó-gyakornokként tevékenykedett. A családias hangulat mellett többen említik, hogy mekkora élmény az első önálló
jövedelem szerzése – hisz szorgalmas munkáért
cserébe a gyakorlati idő alatt a diáknak tanulmányi
ösztöndíj jár, kitűnő tanulmányi eredményért akár
jelentős jutalmat is kaphat.
A Praktikernél belülről látja a gyakornok, hogy hogyan működik egy sikeres barkácslánc, megtanulja, hogy milyen fontos a kommunikáció és milyen
a napi ügymenet. A legjobbaknak lehetősége van,
hogy egyre magasabb pozícióban segítsék tapasztalataikkal a munkát. „Hosszú távú célom, hogy
megszerezzem a megfelelő szakmai tudást és tapasztalatot, később pedig ezt felhasználva, akár
osztályvezetőként is dolgozhassak”, hangsúlyozza
Gergő.
Infobox:
További információ a szakmai gyakorlattal
kapcsolatban a Praktiker weboldalán található:
https://www.praktiker.hu/szakmai-gyakorlat
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Milyen gyerekből lesz jó
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izenévesen nagyon nehéz azt tudni, hogy az
ember milyen irányba menjen el. Szülőként
sem dolgunk tudni ezt. És az embernek nem
is csak egy útja van – avat be személyes véleményébe Pászty György. – Én az informatikában
személy szerint éppen azt szeretem, hogy számtalan
ága és boga van. Olyan ága és boga, amiről 14 évesen az ember még nem is tud. Az informatikában, ha
valaki az alapokat elsajátítja, az irányokat, a gondolkodást, a fogalmakat megismeri, akkor élete végéig
válthat az egyes területek között.
Milyen gyerekből lesz jó informatikus? Aki inkább
magának való?
Sokfajta személyiséggel tud az informatika működni,
vannak csapatjátékos szerepkörök, és vannak szakértői szerepkörök. Azok is megtalálják a helyüket,
akik introvertáltabbak, akik szeretnek egy helyben
ücsörögni és tervezgetni. Például az architekt ilyen:
neki a tervezés a feladata, kitalálni, hogy rendszerek,
magazin > 2019. szeptember

hálózatok hogyan építhetők fel minél egyszerűbben.
Őt legtöbbször úgy látjuk, hogy rajzolgat magában.
Hasonló hozzáállás kell, ha valaki adatbázist szeret
programozni, mert a statisztikát, a számokat szereti.
Ennek homlokegyenest ellentéte, ha valakit az automatizálás érdekel vagy szoftverrobotokkal akar foglalkozni, vagy az informatikai biztonság, a hekkerek
rabló-pandúr világa fogja meg. Ez mind informatika,
de mindhez teljesen más hozzáállás kell.
Ha a gyerekemnek jó a kommunikációs készsége,
humán beállítottságú, ráadásul nem is tud megülni sokáig egy helyben, biztos, hogy az informatika neki való?
Megtalálja a helyét az informatikában az is, akit a
szociális kapcsolatok éltetnek, és sokkal inkább a
közös feladatmegoldásban tud kiteljesedni. Az ilyen
típusú gyerekből jó projektmenedzser lehet, akinek
a feladata az, hogy miközben informatikai ismeretei
vannak, problémákat oldjon meg egy csapat szaktudásán keresztül. Hogyan változtatjuk meg a folyama-
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IKUS?
tokat, hogyan teszünk hatékonyabbá egy működést?
– ilyen típusú kérdésekre keresi a választ, miközben
öt-tíz-húsz fős csapatot vezet. Az erőssége a kommunikáció, jól bánik az emberekkel, tud határidőt betartani és betartatni, de gyakorlatilag egy percet sem
tölt a számítógép előtt. Ebből a rengeteg érdekes területből nálunk, az Invitechnél is nagyon sok megvan.
És az a jó, hogy az egyes területek között a kollégák
mozoghatnak is.
Mire van szükség az informatika tanulásához?
Kell a matematika?
Az informatikának vannak olyan területei, amelyek
strukturált gondolkodást igényelnek. A programozás
tipikusan ilyen, matematikai jellegű feladat, ahol algoritmusokat strukturált módon kell leírni. Vannak
azonban olyan területek, mint a kereskedelem vagy a
solution, azaz megoldásszállítás, ahol inkább tudnak
érvényesülni azok az emberek, akik nem ilyen strukturált gondolkodásúak, hanem az emberi kapcsola-

A szakgimnáziumok nagyon sokféle szakon
hirdetnek informatikusképzést, az irodai
vagy gazdasági informatikustól az informatikai rendszerüzemeltetőn át a szoftverfejlesztőig. A gimnáziumok szintén indítanak
informatikaszakot. Szülőként honnan
tudhatom, melyik szak való a gyerekemnek? Honnan tudhatom, ez a pálya az én
gyerekemnek való-e? Pászty Györggyel,
az Invitech informatikai igazgatójával
beszélgettünk, aki mintegy 600 informatikai és távközlési területen foglalkozó
kollégájának munkájáért felel.

tokban erősek. Ők azért fontosak a folyamatban, mert
gyorsan megértik, hogy a felhasználónak mire van igénye, mire van szüksége.
Mi a fontos egy felvételi beszélgetésen? A végzettség, a papír a diplomáról vagy a tapasztalat?
Egy felvételi beszélgetésen mi sohasem néztük meg,
a jelentkező hányas volt matematikából vagy hányas volt analízisből. Az én személyes válaszom az,
hogy még csak nem is a tapasztalat számít, hanem
az attitűd. Ezt emelném ki nagyon. A pozitív hozzáállás, hogy akarjon megtanulni új dolgokat és ne féljen
ettől. Mi előszeretettel veszünk fel juniorokat, akikről tudjuk, hogy nem tudnak még nagyon sok dolgot, de szeretnének fejlődni, tanulni. Ha valakiben
megvan a motiváltság, az ambíció, a tenni akarás,
akkor megtaláljuk az attitűdjének megfelelő helyet.
A mai fiatalok szeretnének hatást gyakorolni a világra,
az emberek életét egyszerűbbé és jobbá tenni. Az informatikával ezt lehet igazán.
magazin > 2019. szeptember
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Zenei
hiányterületeken
képeznek
A zeneművészeti szakgimnáziu
mok közül most egy egészen új
intézményt szeretnénk bemutatni
olvasóinknak, mely speciális zenei
területeivel különleges képzése
ket kínál. Ez a Congregatio Jesu
(Angolkisasszonyok) szerzetes
rend által fenntartott Ward Mária
Általános Iskola, Gimnázium és
Zeneművészeti Szakgimnázium.

30

AZ ISKOLA KÜLÖNLEGES KÉPZÉSE
Az iskola különlegessége a hangkultúra szak,
amely azoknak a fiataloknak kínál szakmai képzést, akik a zene elkötelezett hívei, de nem hangszeres vagy énekes előadóművészként kívánnak
érvényesülni a zenei pályán. Belőlük válhatnak
zenei rendezők, szerkesztők televíziónál, rádiónál
vagy koncertszervezők kulturális intézményeknél.

Habár a zeneművészeti szakmai képzések csak 2015ben indultak, az intézmény több száz éves múltra tekint vissza a belvárosi Irányi utcai épületegyüttesben,

egyházzenész: kántor-énekvezető, kántor-kórusvezető, kántor-orgonista,

amely a kétezres évekig csak általános iskolásoknak,
majd 2001-től középiskolás diákoknak is otthont ad.
A zeneművészeti szakgimnázium létrehozásának célja az volt, hogy a konzervatóriumi képzésben hiányterületekre próbáljanak alternatívát nyújtani vallásos
és nem vallásos értékrendű fiataloknak egyaránt.
Három területen kínálnak képzéseket:

 lasszikus zenész – régizenei specializáció:
k
fafúvós, rézfúvós, húros-vonós, billentyűs, magánénekes és hangkultúra,

magazin > 2019. szeptember

népzenész: népi énekes, fafúvós, húros-vonós
képzéseket.
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A SZAKMAI MUNKA SZÍNVONALÁÉRT A OLYAN FELKÉSZÜLT TANÁROK FELELNEK, MINT DR. BALÁZS
BOGLÁRKA – HANGEGÉSZSÉGTAN • GYŐRI ISTVÁN – LANT, GITÁR • DR. LAX ÉVA – MAGÁNÉNEK •
SZÁSZVÁROSI SÁNDOR – VIOLA DA GAMBA, GORDONKA • VITÁRIUS PIROSKA – HEGEDŰ, KAMARA •
BALOGH KÁLMÁN – CIMBALOM • ISTVÁNFI BALÁZS – NÉPI DUDA • SZABÓ ÁGNES – NÉPI ÉNEK.

A VÉGZŐSÖK
A Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnázium első
végzős évfolyama idén fejezi be középiskolai tanulmányait. A 9–12. évfolyam elvégzése után azonban a
legtöbben maradnak plusz egy évre OKJ-képzés keretében. Így szaktanáraikkal folytathatják a munkát, és
készülhetnek (immár közismereti tárgyak nélkül, csak
a zenei tárgyakra összpontosítva) a komplex szakmai,
és a zenei felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáira.

OKJ-S HALLGATÓK
Jól mutatja az iskola nívóját, a szakmai munka színvonalát és a tanárok felkészültségét, hogy OKJ-s hallgatóik között vannak olyan diákok is, akik zeneművészeti egyetemek, főiskolák – más szakirányon tanuló
– hallgatói. Ők is, általában második szakként, az említett három terület valamelyikén (régizene, népzene,
egyházzene) szeretnének további zeneművészeti vég-

zettséget szerezni. Természetesen bármely középiskola befejezése (érettségi letétele) után van lehetőség
felvételizni a Ward zeneművészeti tagozatára. Ebben
az esetben az 1 év helyett 2 év az OKJ-s szakképesítés megszerzése, melyre még egy, szintén 2 éves
OKJ-s végzettséget adó zenei képzés épül. Az OKJ-s
végzettséget szerzett hallgatók közül sokan sikeres
felvételi vizsgát téve a magyar, illetve – elsősorban a
régizene specializáción – a külföldi zenei felsőoktatási
intézményekben folytatják tanulmányaikat.
A Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnázium
együttműködik több szakmai szervezettel, intézmén�nyel, valamint az idei tanévtől a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem partnerintézményeként is működik.
Ez azt jelenti, hogy a népzene szakos zeneakadémiai
hallgatók itt is teljesíthetik középfokú tanítási gyakorlatukat. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a közösség építésére, feladatuknak tekintik, hogy a három alappillérük – az egyházi, a népi és a nemzeti hagyományok
ápolása – minél több projektjükben összekapcsolódjon. Az iskola ezért gyakran országos konferenciák
helyszíne, népzenei rendezvények, régizenei és egyházzenei koncertek, kurzusok szervezője, résztvevője.
SZÖVEG: Baranyay Zsófia

WWW.WARDMARIA.HU
Ward Mária Általános Iskola,
Gimnázium és Zeneművészeti
Szakgimnázium
1056 Budapest, Irányi u. 3.
magazin > 2019. szeptember

31

MŰVÉSZ
LESZEK,

FÁT IS

festek
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A szüleim szerint mindig is ábrándozó, alkotni vágyó gyerek voltam, olyan, akinek már az oviban is
ecset volt a jele. Az általános iskolában a vizuális kultúra volt a kedvenc tantárgyam, folyton rajzoltam, festettem, aztán felfedeztem, hogy számítógéppel is szerkeszthetek képeket repülőkről, állatokról. Nem volt könnyű a döntés, hol is tanuljak tovább, végül a rajztanárom tanácsára hallgattam.
Így találtam rá a Budapest IX. kerületében
található Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium Nyitott Kapuk programjára, s ott azonnal
döntöttem: jaschikos leszek. A sikeres rajzfelvételi
után teljesült is az álmom! A festészet és a grafika
vonzott leginkább, de kilencedikben belekóstolhattam a szobrászkodásba, az üvegműveskedésbe, az
animációkészítésbe, a kiadványszerkesztésbe, a kerámiakészítésbe is, sőt kirakatot is rendezhettem. Az
izgalmas, kihívásokkal teli egy év után a grafika rejtelmeiben mélyedtem el, de nagy szerelmem, a festés
máig megmaradt.
Művésztanáraimtól a rajzórákon megtanultam
a kompozíció, a színek, a technika, az anyag megválasztásának fontosságát. Kiállítások, galériák rendszeres csoportos látogatásával került hozzám közel a
művészettörténet-órákon megismert egykori alkotók
művészete, de a kortárs képzőművészek műveivel is
gyakran találkozhattam. Nyaranta a tanáraim által
szervezett művészeti táborokban, művésztelepeken
szórakozással, kikapcsolódással egybekötve kapunk
inspirációt az alkotáshoz. Az eddigi három év alatt

iskolai szervezésben több külföldi utazáson is részt
vehettem. Ebben az évben Lengyelországban és
Szerbiában jártunk. De a legjobb az egészben, amikor egy-egy kiállításon én is bemutathatom a saját
alkotásaimat.
Számtalan színházi és drámapedagógiai élményt is kapok, a személyiségem sokat változott, de
még mindig szeretek álmodozni, tervezgetni, játszani, és persze rajzolni!
Érettségi után egyik művészeti egyetemen szeretném folytatni tanulmányaimat, de fontolgatom,
hogy a Jaschikba is visszatérek, és OKJ-képzés keretében festőnek vagy keramikusnak tanulok.
Ajtay Mihály, 11. B osztályos diák

WWW.JASCHIKMUVESZETI.HU
Jaschik Álmos Művészeti
Szakgimnázium
1097 Budapest, Illatos út 2–4.
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AHOL EMBERI
HANGON BESZÉLNEK
EGYMÁSSAL
XIII. KERÜLETI ADY ENDRE GIMNÁZIUM – I. RÉSZ
Szerintem fontos az első benyomás. Ezért erre figyelek, amikor
belépünk a gimnázium üvegajtaján, és az emeleten az igazgató
szobáját keressük. Ennek az épületnek van behúzó ereje: a tetőablakok miatt az aulában is sok a természetes fény, nagyra nőtt,
terebélyes zöld növények fogadják a belépőt. Az épület nem tűnik
gigászinak, pedig magas az összlétszám, 567 tanuló jár az Adyba.
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Amikor azt kérdezem Szalai Bernadett igazgatótól,
mire a legbüszkébb, a válasza meglep.
Az emberi hangra. Hogy a tanárok és a diákok jól ismerik és megértik egymást, hogy
közvetlen és támogató a viszonyuk,
és az egy évfolyamra járó diákok
közt is sok a baráti kapcsolat.
Ezt bizonyította a Találkozások hete rendezvénysorozat
is, amit a gimnázium alapításának harmincéves jubileumára
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A RENDSZERÜNKNEK
KÖSZÖNHETŐEN NEM AZ
OSZTÁLYOK KÖZÖTTI SZÉTHÚZÁS,
HANEM AZ ÉVFOLYAMON BELÜLI
ÖSSZETARTÁS A JELLEMZŐ.

IRÁNY A KÖZÉPSULI!

A KIEMELT NYELVI KÉPZÉSBEN
TANULÓK CÉLJA, AMI TELJESÜL
IS AZ ÖTÖDIK ÉV VÉGÉRE, AZ AZ
ANGOL NYELVBŐL B2, DE INKÁBB
C1-ES, FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGA,
ÉS E MELLÉ TÖBB DIÁK MEGSZERZI
A MÁSODIK IDEGEN NYELVBŐL IS
A B2-ES, KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁT.

szerveztünk – meséli az igazgató. Elhívtunk korábbi diákjaink közül ma már nagyon ismertté vált és
kevésbé ismert, de a maguk területén kiemelkedő
személyiségeket. Iskolánk diákja volt például Járai
Máté Jászai-díjas színész, Fazekas-Zur Krisztina
kétszeres olimpiai bajnok, világbajnok kajakozó,
Dancsecs Ildikó kortárs író, dramaturg, Marosán
Miklós, az állatorvosi egyetem docense, többek
között velük szerveztünk beszélgetéseket jelenlegi
diákjaink számára. Nagyon élvezetes és tanulságos
volt mindannyiunknak, mert a különböző életutak,
sikerek, eredmények az iskolát igazolták, hogy már
régóta jól működnek a dolgok a falaink között.
És hányan jelentkeztek a szeptemberben induló osz
tályokba? – faggatjuk tovább az igazgatót.
1033 jelentkező volt, miközben új diákokat a kilencedikes évfolyamra három osztályba veszünk fel,
mintegy 96 gyereket, a hat évfolyamos képzésre, 7.
osztályba pedig 32 főt.
Hogy az Adyban van hat és négy évfolyamos
képzés, az nem azt jelenti, hogy párhuzamosan kétféle iskolát viszünk, hanem azt jelenti, hogy vannak
csatlakozási pontok a két forma között. Kilencedik
osztályban tehát az újonnan felvett diákok és a hetedik-nyolcadik osztályt az Ady Gimnáziumban végzők összeérnek. Mindig három új 9. osztály indul, és
a hatosztályos gimnáziumi csoporttal egészülnek ki
négy osztályra.
Rendszerünkben a hatosztályos tehetséggondozó-képzés és az általános tantervű képzés mellett
biológia tagozatos emelt óraszámú csoport, humán

emelt óraszámú csoport indul, valamint nyelvi előkészítő osztály, ami 5 éves képzést jelent.
Hogyan érik ezt el?
Az Ady egyik sajátossága a nívócsoportos oktatás,
azaz az idegen nyelveket és a matematikát sávosan
tanítjuk tizenöt fős csoportokban. De nem az osztályokat felezzük el, azaz a gyerekek ezekből a tantárgyakból nem az ábécé szerint sorolódnak csoportokba, hanem a négy kilencedikes osztályban végzett
mérés alapján, így a tudásszintjüknek, haladási tempójuknak megfelelő képzést kaphatnak. Ez gyakran
más tankönyvet is jelent. Felmérés minden évben
van, tehát a tanulók tudásszintjüknek megfelelően
mozoghatnak az egyes csoportok között. Ennek az
évfolyamszintű csoportelosztásnak köszönhetően
a gyerekek jobban megismerik egymást, mert nem
csak a saját osztályuk tanulóival dolgoznak együtt.
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A nyelvi előkészítős osztályban lehetősége van egy
gyengébb nyelvtanulónak felzárkózni?
Itt már induláskor egy magasabb szintet várunk el,
ezért van angol szóbeli felvételi is. Mindig az angol az
első nyelv, azt az első előkészítős évben heti 11 órában tanulják a gyerekek, míg a második idegen nyelvet – ami francia, német vagy olasz lehet – heti 7 órában. Emellé kapnak heti 5 informatikaórát – hiszen
idegennyelv-tudás és informatikai készségek együtt
már kenyeret adhatnak valaki kezébe, ha mégis úgy
dönt, hogy nem megy egyetemre. Ezt az óraszámot
5 kötelező testnevelésóra egészíti ki, így alig maradt
tér az egyéb tantárgyaknak: matematikából szinten
tartás van a kezdő évben, magyar nyelvből kommunikáció és nyelvtan szerepel az órarendben, de nem
kezdődnek el a közismereti tárgyak. Az előkészítős év
elteltével pedig ezek a gyerekek az új tanévben újra
kilencedikesek lesznek, és akkor kezdik a négy évfolyamos képzést.
magazin > 2019. szeptember
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Mi a felvételi beszélgetésen tudjuk megkérdezni a
gyerekeket, hogy honnan és hogyan tájékozódtak az
iskoláról. Sokszor kapjuk azt a választ, hogy testvér,
szülő vagy edzőtárs ide járt – rangsoroktól függetlenül azt mesélte valaki, hogy jól érezte itt magát, és
sikeresen tudott továbbtanulni. Azt tapasztaljuk,
hogy ez a közvetlen tapasztalatátadás nagyon erős
„reklámérték”.
Nagyon örülök, ha a kompetenciamérések
rangsorában egyre jobb helyen van az iskolánk,
nyilván dolgozunk is ezen. De úgy gondolom, hogy
a gyerekeknek ez a fajta versenyeztetése nem az elsődleges dolgunk. A mi szerepünk máshol van: mi is
felvételiztetünk tanulókat, egyetemre felkészítünk

A MI KÉPZÉSEINK CÉLJA, HOGY AZ
ISKOLÁNKBAN ELTÖLTÖTT 4-5-6
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A kitűzött cél nem a B2-es nyelvvizsga ebben az osztályban. Az a többi osztály célja, hiszen
2020-tól nem mehet egyetemre az, akinek nincs
egy középfokú nyelvvizsgája.
De emellett lehet, hogy emelt matematikára, fizikára, biológiára, egyébre is készülnek, mert
nem nyelvtanárokat akarunk itt képezni. 11. és 12.
osztályban pedig bejönnek a fakultatívan választható tárgyak is. A nyelvi előkészítős 5 évfolyamos
képzés iránt nagyon nagy az érdeklődés.

ÉV ALATT ENGEDJÜK VÁLTOZNI ÉS
VÁLTOZTATNI A GYEREKEKET, HOGY
SZABADON ÁTGONDOLHASSÁK
A TERVEIKET, NEM UTOLSÓSORBAN
A MI HATÁSUNKRA. TUDJANAK
MEGTALÁLNI OLYAN UTAKAT IS,
AMELYEK AKÁR FEL SEM MERÜLTEK
BENNÜK 13-14 ÉVESEN.

A biológia tagozatos csoport van arra szánva, hogy
innen menjenek orvosnak a tanulók?
Inkább úgy mondanám, hogy elsősorban az egészségügyi pályára vagy kertészmérnöknek, agrárirányba. Hiszen ne felejtsük el, a biológia nem csak az orvosi pályához nélkülözhetetlen, hanem akár a most
nagyon népszerű élelmiszeripari mérnök pályához
is. De lehet, hogy az egyébként humán tagozaton indult tanuló tizenegyedikben úgy dönt, hogy a biológia
fakultációval plusz órákat vesz fel, és az ő útja is az
orvosi irány lesz.

tanulókat, de a tanulóink jelentős csoportja máshonnan indul a bejövetkor, mint a listák élén szereplő iskolákba jelentkezők. Ezeknek a gyerekeknek nagyon
más lehet a családi hátterük, mások a szülői motivációk, esetleg más otthon a könyvtár összetétele.

Azért szétnéztünk a listák között, és találtunk egy
olyan rangsort, ami azt vizsgálja, hogy a gimnáziu
mokban hogyan jelenik meg a pedagógiai munka
mint hozzáadott érték. Az, hogy az Ady a 87. helyen
szerepel mintegy 400 gimnázium között, az fontos?
Szokták ismerni az iskola érdemeit a szülők?

Ha érdekel, hogy az Adyba hány
ponttól kerülnek be a diákok,
mi a jó a szóbeli felvételiben és
mennyire kap teret a digitalizáció az iskolában, akkor olvasd
tovább a cikket online.
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Emelt szinten
szinte minden
Álmos vezér gimnázium és általános iskola – I. rész

Zugló zöldövezeti részén, hatalmas, zöld lombú fák alatt bújik meg ez az első látásra nem is nagy iskolaépület. Pedig két iskolatípusnak ad otthont: az általános iskola
alsós, felsős osztályainak és a gimnázium diákjainak. Ezért is érkezem előítéletekkel.
„Biztosan az általános iskolából feltöltik a gimnáziumi férőhelyeket!” – gondolom.
Szimpla sztorira számítok, de egészen mást találok. Emelt szintű képzéseket, magasabb óraszámot, különleges tagozatokat.
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Kezdjük a számokkal! Két osztályt indítanak, ez 70
fős évfolyamot jelent. Az általános iskolából hány
tanulót vettek fel? – kérdezem dr. Puszter Bernadett
igazgatót.
Nyolc diák felelt meg a felvételi elvárásoknak.
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Akkor nem igaz, hogy az általános iskola feltölti a
gimnáziumot?
Nem, ez ma már egyáltalán nincs így. A felvételi feltételeket mindenkinek teljesíteni kell, és nekünk olyan
tanulókat kell felvennünk a gimnáziumba, akiknél

IRÁNY A KÖZÉPSULI!

KÜLÖNÖSEN NAGY AZ ÉRDEKLŐDÉS
A NYELVI TAGOZATOK IRÁNT,
AZ EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL–
SPANYOLOS ÉS ANGOL–NÉMETES
OSZTÁLYAINK SIKERTÖRTÉNETEK
MOST MÁR 8 ÉVE. KIFUTÓ
RENDSZERBEN MEGSZŰNIK
A KORÁBBI ÁLTALÁNOS TANTERVŰ
4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI
KÉPZÉSÜNK, ÉS IDÉN ELINDULT
AZ ELSŐ OLYAN KILENCEDIKES
OSZTÁLYUNK, AMELYNEK A FELE
MATEMATIKA, A MÁSIK FELE
INFORMATIKA TAGOZATOS.

kifejezett életcél az egyetemi felvételi. Az általános
iskolánkból érkezők bekerülhetnek a hozott pontjaik
alapján, tehát felvételit nem kell tenniük. De a tanulmányi eredményeik alapján nekik is meg kell felelniük. Idén ez 48 pont volt a 60 pontból.

hez szintet kellett lépnünk nekünk is. A nyelvvizsga
és egy emelt szintű érettségi alapkövetelmény már
az egyetemi bejutáshoz. Ezért alakítottuk ki úgy a
tagozatainkat, hogy a négy év minden tanulónak
lehetőséget adjon megszerezni a nyelvvizsgát, mire
végez. Illetve ezért van a speciális informatika és matematika tagozat, mert ott cél ezekből a tárgyakból
az emelt szintű érettségi. A családi hangulat maradt,
de a módszertani repertoárunk komolyabb lett, így
az elvárásaink is emelkedhettek.
Hol van a ponthatár, ami alatt a jelentkező nem tud
bekerülni?
A maximum szerezhető 180 pontból 110 pontot
kellett elérni idén a bekerüléshez a reál osztályban,
125 pontot a nyelvi tagozaton. Ez a tanulmányi eredmények alapján szerezhető 50 pontból + a központi
írásbelin szerezhető 100 pontból + a nálunk szóbelin
szerezhető 30 pontból áll össze.
A szóbeli nemcsak egy kötetlen, könnyed beszélgetés?
Nem. Bár mi mindenkit behívunk szóbelizni, mert
mindenkinek esélyt akarunk biztosítani, annak is,
akinek esetleg az írásbelije kevésbé sikerült jól.
De a felvételire felkészülést segítjük is: a szóbeli
témaköröket a honlapunkra feltesszük már októberben, onnan elérhetők. Sőt a nyelvi felvételi beszélge-

A jelentkezők nagyrészt kerületiek?
Igen, hatvan százalékban zuglóiak jelentkeznek, de
közel vagyunk az agglomerációhoz, így Kistarcsáról,
Gödöllőről is szívesen választanak minket.
Mintha egyre komolyabb irányba menne az iskola.
Ez szándékos?
Most már igen. Tavaly váltottunk profilt. A szakképző
iskolák rendszerének átalakulásával a gimnáziumok
elsődleges feladata az egyetemre felkészítés, és eh-

MIVEL VAN ÁLTALÁNOS ISKOLÁNK,
PONTOSAN TUDJUK, MILYEN
FELKÉSZÜLTSÉGI SZINTET TUD
ELÉRNI EGY FELVÉTELIZŐ.
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tést is próbáljuk oldottabbá tenni: a szóbeli felvételin
háromfős bizottság beszélget a jelentkezővel, és a
bizottság két tagja gimnáziumi diák. Azt tapasztaljuk,
hogy a nyelvi tagozatos diákjaink, akik maguk is szinte egykorúak a felvételizővel, nagyon jól tudják oldani
a szorongást, a nyelvi gátlást a gyerekekben, ugyanakkor a bizottság tagjaként teljes joggal pontoznak is.
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A TIZEDIK ÉVFOLYAMMAL
SZÖVEGÉRTÉSBŐL ÉS
MATEMATIKÁBÓL A KIEMELT
TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ
ISKOLÁK KÖZÖTT VAN AZ ÁLMOS
GIMNÁZIUM. EZ A LISTA AZ
INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ PEDAGÓGIAI
MUNKA FEJLESZTŐ HATÁSÁT
VIZSGÁLJA, HOGY A GYEREKEK
CSALÁDI HÁTTERÉBŐL ADÓDÓ
ELVÁRT MEGFELELÉSI SZINTHEZ
KÉPEST ÉS A NYOLCADIKOS
TELJESÍTMÉNYÉHEZ KÉPEST
MENNYIT JAVULT EGY TANULÓ
TELJESÍTMÉNYE KÉT ÉV ALATT.

Segítjük a hozzánk jelentkezőket előkészítővel
is: magyarból és matematikából tartunk órákat, ezt
kollégáink önszorgalomból végzik. Októberben hirdetjük meg ezt a lehetőséget, és hetente, intenzíven
három hónapon keresztül tartunk órákat a központi
felvételiig. Ezeken az írásbeli típusfeladatait oldják
meg a gyerekek, és megtanulnak „vizsgául” is.
Mennyire fontosak a listák az iskolának? Számítanak?
Követjük ezeket a listákat, de számunkra nem azok a
rangsorok fontosak, amelyek az egyetemi felvételik,
az érettségi eredmények, illetve az országos középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredmények
alapján készítenek statisztikát. A hangsúly nálunk
azokon a típusú listákon van, amelyek a hozzáadott
pedagógiai értéket mérik, ezek az ún. kompeten
ciamérések. És arra büszke vagyok, hogy az Oktatási
Hivatal honlapjának tanúsága szerint régóta szerepelünk sikeresen ezeken a méréseken.
magazin > 2019. szeptember

Az emelt szintű érettséginek is biztosítjuk a lehetőségét, és elsősorban a nyelvi tagozatosokat szánjuk
arra, hogy nyelvből emelt szintű érettségit tegyenek.
Tizedikben kezdenek előrehozott érettségit tenni a
tanulók angolból, informatikából is, középszintűt és
emelt szintűt is, de ez a gyerek választása.
Mert sokszor adódik az a helyzet, hogy az
egyetemi jelentkezésben több pontszámot ér, ha középszintű érettségin jeles jegyet szerez a diák, és e
mellé tesz le egy nyelvvizsgát, akár közép- vagy felsőfokút, mintha emelt szintű érettségit tennie.
Számít az is, hogy milyen családi háttérrel rendelkeznek a nálunk tanuló gyerekek. Mert miközben
az egyetemeken államilag finanszírozott hely egyre
kevesebb van, és a nálunk tanulók családi hátterére
az a jellemzőbb, hogy a költségtérítést nem mindenki
engedheti meg magának. Az érettségi utáni első évben tehát sokszor fordul elő az, hogy egy OKJ-s képzésben szereznek képesítést vagy munkába állnak a
végzősök, és amikor már tudnak tandíjat fizetni, akkor jelentkeznek újra az egyetemre.
Úgyhogy az ötéves találkozókon mindig kiderül,
hogy egészen nagy létszámban végeznek főiskolákon vagy egyetemeken a gyerekek, de nem azonnal.
És ezeket már nem lehet mérni. Mi inkább az életre
készítjük fel a gyerekeket.

WWW.SZKUL.HU/FELVETELI/ALMOS
Ha érdekel, hogy az Álmosban
hogyan fogadják az SNI-s
gyerekeket, hogy milyen típusú
gimnáziumot tervez az igazgató
asszony, és miért hisz a fejlesztő
értékelés erejében, akkor olvasd
tovább a cikket online:

2445 Ft

Alapvető kérdések a
gyerekkori pszichés
megbetegedésekről.

Iránytű a kamaszok
lelki problémáihoz.
2445 Ft

Kapható a
könyvesboltokban és
-30% kedvezménnyel
a Tea Kiadó honlapján.

info@teakiado.hu

www.teakiado.hu
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Pályatanácsadás

hetedikeseknek, nyolcadikosoknak

– ingyenesen elérhető
A pályaválasztás közeledtével sok szülő szembe találja magát azzal a problémával, hogy nem tudja
a választ egy nagyon fontos kérdésre. Mi legyen a gyerek, ha nagy lesz? A Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó igazgatójával, Gebauer Ferenccel
arról beszélgetünk, szakmailag milyen támogatást tudnak nyújtani a tanácstalan szülők
és nyolcadikosok számára, és a pályatanácsadás kinek javasolt.
magazin > 2019. szeptember
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A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat nevével, tevékenységével sok iskolás találkozik, mire
a nyolcadik osztályig eljut. Vagy nevelési tanácsadáson, hiszen a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek szakmai támogatását is végzik, vagy logopédiai, gyógypedagógiai tanácsadáson a kerületi tag
intézményekben. A szakszolgálat azonban akkor is tud segíteni, ha tanácsadásra lenne szükségünk,
akár abban, hol tanuljon tovább a gyerek.

A helyes válaszok Önöknél megtalálhatók?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy személyes válaszuk megtalálásában segítjük a hozzánk forduló
szülőket, diákokat.

Ha eljön a pályaválasztás ideje,
a szülők rutinosan fordulnak Önökhöz,
a jól bevált tanácsadókhoz?
Az ismertségünket nehéz pontosan felmérni.
Bár ötvenéves múltra visszatekintő intézmény vagyunk, Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó néven
indultunk, nemrégiben a pedagógiai szakszolgálatok alá tagozódtunk be egy tagintézményként.
Sokan keresnek meg bennünket ismerőstől
kapott javaslatra, de egyre emelkedik az interneten
tudatosan pályatanácsadást keresők száma is. Sok
információ elérhető online, de tapasztalatunk az,
hogy sok szülő számára az információ nem elegendő
segítség. Megerősítést kérnek, hogy egy adott szabály vonatkozik-e a gyermekükre vagy sem, súlyozni
szeretnének, hogy mi a fontos, úgy tűnik tehát, hogy
a személyes kontaktus nagyon szükséges.

Mikor érdemes Önökhöz fordulni?
Hozzam a gyerekemet hetedikes korában,
vagy nyolcadikban sem vagyok elkésve?
12 éves kor fölött fogadunk jelentkezőket, és
azért ideális elhozni hozzánk a gyereket még hetedikes korban, mert így több idő marad arra is, hogy
a döntést érleljék a családok. Ebben a korosztályban a végső döntést a szülők hozzák meg, de jó,
ha van idő ennek az egymás közötti átbeszélésére,
több lehetőség végiggondolására.
A kinézett középiskolákkal már a nyolcadikos
tanév elejétől érdemes ismerkedni, mivel számos
középfokú intézmény már októbertől hirdeti nyílt
napjait, mely jó alkalom a személyes tapasztalatszerzésre.
Mindig a tanév elején, szeptemberben
a legmagasabb a jelentkezési arány intézményünknél, ezért az őszi időszakban a várakozási idő
meghosszabbodhat. A nyolcadikos (illetve végzős középiskolás) tanulókat igyekszünk – amen�nyire lehetséges – előresorolni, de érdemes minél
hamarabb jelentkezni.
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Mi történik a személyes tanácsadáson?
A szakszolgálat honlapján (palyavalasztas.fpsz.hu)
online kérdőív kitöltésével lehet jelentkezni. Itt a gyermekről kell információkat megadni, és azt megjelölni,
hogy miért kérik a tanácsadást. Ennek ismeretében
a tanácsadóink felveszik a kapcsolatot a jelentkezőkkel,
és egyeztetnek időpontot egy beszélgetéshez.
A tanácsadáson, melyen tanuló, szülő – külön-külön vagy együtt – egyaránt részt vehet, sor kerül a tanácskérő kérdéseinek, problémáinak tisztázására. Ez
fontos lépés a megoldás felé. Ez alapján alakul a tanácsadás (konzultáció) folyamata. Olykor elegendő egyetlen
beszélgetés, de lehetőség van több alkalomból álló találkozásra, melynek során lépésről lépésre közelítünk
a tanácsadás elején közösen kitűzött cél felé.
A cél – a fentiek fényében – nem feltétlenül
a „mi legyek” kérdés végső megválaszolása: jelentheti
a megfelelő iskolatípus vagy egy lehetséges pályairány
kiválasztását is. Előfordulhat a találkozások közötti időre javasolt önálló feladatvégzés (pl. kérdések gyűjtése
vagy egy szakirány közelebbi megismerése), és szükség
esetén sor kerülhet érdeklődést, képességeket felmérő
kérdőívek felvételére is.
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Pályaorientációs felmérés
Ha az információs tanácsadáson az látszik, hogy jó volna pszichológussal konzultálni, akkor a gyermek számára javasolják a
pályaorientációs felmérést. Itt elsősorban képességek, tanuláshoz szükséges képességek,
érdeklődési irányok, területek, személyiségvonások feltérképezése történik, ami alapján egy
13 éves tanulónál időtálló szempontokat lehet
megfogalmazni.
Körvonalazható, hogy melyek azok a képességek, fizikai vagy lelki tulajdonságok, amelyekhez egy szakmakörből lehet ajánlani valamit. Mindezek mellett azonban az is szükséges,
hogy a család is, a diák is ezzel megbarátkozzék,
motivált legyen, és abban a közegben képes is
legyen hozni azt, ami tőle telik.

Tehát megmondják, hogy ő mérnök legyen, ő meg mondjuk könyvesbolti eladó?
Nem ilyen konkrétsággal. De ha egy gyereknél
az az eredmény születik, hogy ő jól tűri a monotóniát, egy nyugodt személyiség, akkor valószínűleg
kiszámítható munkakörülményeket fog kedvelni,
azokban fog jobban teljesíteni. Másnak a személyes
kapcsolatok lesznek fontosak, a társas kontaktus,
az ingergazdag környezet, és sokáig nem is tud egy
helyben megülni. Ezeket társítani lehet továbbtanulási irányokkal, későbbi pályacélokkal.

A tanácsadás ingyenes?
A pedagógiai szakszolgálati ellátás ingyenes,
területi illetékességgel lehet igénybe venni. A területi illetékesség azt jelenti, hogy a jelentkező lakcíme vagy iskolája az adott megye (vagy a főváros)
területén helyezkedik el.
magazin > 2019. szeptember
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Kinek érdemes pályatanácsadáson
részt venni?
Információnyújtással segítenek tapasztalt
pedagógus végzettségű tanácsadók az iskolarendszer pályainformációs anyagainak naprakész
ismerete alapján,
– ha valakinek határozott (és reális, megvalósítható) elképzelése van a továbbtanulás irányáról és céljáról, ezért konkrét információt igényel
iskolákról, képzőintézményekről, esetlegesen a
várható munkaerőpiaci kilátásokról.
– ha a szülő még nincs aktív döntéshelyzetben, inkább a felkészüléshez keres a tanácsadást.
Ha a tájékozódás, az ismeretszerzés a cél, mert
nincsen eléggé tisztában a lehetőségekkel és emiatt felkészületlennek érzi magát a döntéshez.

JÓ TUDNI!
Nem csak az iskolák megjelölése előtt számíthatunk a szakszolgálat tanácsaira: áprilisban is
tudnak segíteni, amikor a középiskolába felvételt nem nyert tanulóknak nyújtanak tájékoztatást az üres középiskolai férőhelyekről vagy
segítenek azok közül választani.

Pszichológus tanácsadók feltáró beszélgetések, kérdőíves felmérései abban az
esetben nyújtanak segítséget,
– ha bizonytalanok vagyunk a gyermekünk esélyei felől, vagy hogy megfelelően értékeljük-e képességeiket;
– vannak olyan tanulók, is, akiknek még
nem alakult ki a továbbtanulással kapcsolatos
elképzelésük. Amikor még nincs továbbtanulási elképzelés, fontos tisztázni az illető tanuló
fejlettségi állapotát, a bizonytalanság hátterét,
és feltárni a jelenlegi sajátosságaihoz (képességeihez, meglévő érdeklődéséhez és tulajdonságaihoz) leginkább illeszkedő fejlődési, továbbtanulási lehetőségeket.

PALYAVALASZTAS.FPSZ.HU
A budapesti Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat
Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye
1088 Budapest, Vas u. 8.
Tel.: (1) 338-2156, (1) 338-2794
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Mindenkinek a saját álmait kell
megélnie, és nem a szüleiét
Nagy Ádám nevét egy ország ismerte meg, amikor tavaly szeptemberben
aranyérmet nyert a szakmák Európa-bajnokságán, az Euroskills versenyen,
épületasztalos kategóriában. A szakmájába szerelmes 25 éves asztalostehetség elárulta, a pályaválasztás miatt voltak nézeteltérések a családjában.
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Te választhattad ki,
hogy mit faragsz vagy az adott
volt?
Minden versenyzőnek van egy
szakértője, aki felkészíti őt a
versenyre. A szakértők adnak
be javaslatokat, amelyekből
szavazással választják ki az
adott év versenyfeladatát.
A budapesti versenyre az én
edzőm javaslatát választották. A feladat szerint kőris és
tölgyfából kellett elkészíteni
valamit, 3 nap és 18 munkaóra alatt. Én tömör fából
készült ablakkeretet készítettem, amely a magyar koronát
ábrázolja, kifaragva a ferde keresztet is. Bár a hétköznapokban nem lehet használni, mert
nincsen rajta pánt vagy kilincs,
a verseny lényege az volt, hogy
a famegmunkálás mennyire
precíz, és szép.
Hogyan választottad az
asztalos szakmát?
Egészen kisgyerekként, még általános iskolás koromban kezdődött: több volt a szerszám a szobámban,
mint tankönyv vagy játék. A nagyszüleimtől rengeteg
szerszámot kaptam, amiket próbálgattam, de nagyon sokat legóztam is. Élveztem, hogy a két kezemmel hozok létre valamit.
Milyen tanuló voltál?
Átlagban négyes tanuló voltam, és szerettem iskolába járni. A tesi volt a kedvencem! Aztán középiskolának olyan szakiskolát választottam, ahol fafaragást
is tanulhattam. Nálunk a családban az volt az érték,
ha az ember egyetemre vagy főiskolára megy, sokáig én is lebecsültem a fizikai szakmát. Ezért szemagazin > 2019. szeptember

mélyesen is nagy küzdés volt,
nemcsak, hogy elfogadtassam
a környezetemmel, hanem
hogy én magam is elfogadjam, hogy az asztalos szakmával szeretnék foglalkozni.
Érettségi után két évet töltöttem Dániában egy sportiskolában, mivel a sportedzői világ
is érdekelt. Miután hazajöttem, édesapám leültetett egy
őszinte beszélgetésre, és akkor döntöttem, el is végeztem
a faipari szakmunkásképzőt.
A családod nem akart el
tántorítani ettől az úttól?
A család nehezen fogadta a
döntésemet. Sokáig próbáltak
rábeszélni, hogy inkább faipari
mérnöki szakot végezzek Sopronban, ami egyébként most
is egy lehetőség számomra.
De nem érzem úgy, hogy azzal
több lennék.
Meg tudsz élni ebből a
szakmából?
Igen, nagyon jól. Egyedi bútorokat készítek, prémium
kategóriájú, dizájn bútorokat. Tulajdonképpen sohasem készítem el ugyanazt kétszer. Korábban édesapám sokat segített, de már egyedül is megy, most
indítom az egyéni vállalkozásomat.
Most már a szüleid is belátják, hogy végül jó
döntést hoztál?
Szerintem igen. Meg kell adni a döntés szabadságát
a gyerekeknek. Ha a szülők úgy látják, hogy a gyerek kreatív, akkor nem érdemes egy olyan iskolába
küldeni, ahol azt nem élheti ki. Szerintem minden
embernek a saját álmait kell megélnie, és nem a
szüleiét.

IRÁNY A KÖZÉPSULI!

Kedves
fel vételizo társ
am!
Van néhány
tuti
tippem az elo
tted álló
féléves fel véte
li idoszakra,
sztem ol vasd
el . Segíteni
szeretnék, ho
gyan lehet
könnyebb nek
ed. Miért
hallgass rám
? Mert én
már gimis va
gyok,
úgyhogy nek
em sikerült.

☺

Egy kamasz tanácsai
amit még a felvételi
előtt tudnod kell

1.

Az előkészítő segít
Azt ajánlom minden felvételi előtt állónak, hogy
járjon előkészítőre. A legjobb, ha az a suli szervez ilyet, ahova a legjobban szeretnéd, hogy felvegyenek.
Ennek két előnye is van. Az egyik, hogy megtapasztalod,
milyenek is az adott iskolában a tanárok. A másik pedig,
hogy megtudhatod, mit is várnak el az egyes tantárgyakból. Ha pedig még nincs választott sulid, akkor keress
előkészítőt akár a neten is. Egy nyolcadikosnak izgalmas
dolog hétről hétre átlépni egy gimi kapuján!

2.

Ne csak tanulj!
Nekem az első félév rettentően
stresszes volt, mert próbáltam
minél többet tanulni, minél jobb jegyeket
szerezni, és amennyire lehet, fejleszteni
a képességeimet. Ezért azt tanácsolom,
hogy tanulj sokat, de ne minden erről
szóljon. Fiatalok vagyunk még, tapasztalnunk kell rengeteg mindent, amit, ha
csak tanulunk, nem lehet. Fontos az, hogy
tanulj és a jegyeid is jók legyenek. De élmények is kellenek, például azért, hogy
legyen miről rizsáznod a szóbelin.

3.

Pihend ki magad!
A felvételi előtti este próbálj meg minél jobban megnyugodni, és próbáld meg kipihenni magad. Ezt
azért ajánlom, mert nekem nem sikerült, alig öt vagy hat órát
aludtam előtte. Olyan szinten voltam fáradt és kimerült, hogy
a mai napig csodálkozom az eredményemen.

4.

Ne parázz!
A felvételin, legyen az írásbeli vagy szóbeli, ne parázz!
Azzal csak rontasz a helyzeteden. Minél feszültebb vagy,
annál nagyobb az esély rá, hogy elrontod. Mondogasd magadban:
,,Sikerülni fog! Meg fogom tudni csinálni!” Mert ha te is elhiszed,
hogy jól sikerül, akkor úgy is lesz.

5.

Ne ragadj le
Emlékszem, amikor a matekfelvételit írtam, volt egy feladat, amire az eredményt
csak olyan abszurd logikával és számolásokkal kaptam meg, amit szégyelltem leírni, de úgy voltam
vele, ezen már nem fog múlni. Később kiderült, hogy
annak a feladatnak nem is volt megoldása. Azóta
minden évben hallani hasonlókról. Szóval minden
feladatot próbálj megoldani, de ha valahol elakadsz,
ne görcsölj, haladj tovább. Ha a végére érsz, térj
vissza, de ne vacakold el az idődet már az elején.
A magyarnál tudtam, hogy a fogalmazásra nekem
több idő kell. Ezért végigszaladtam a feladatokon, és
rögtön nekiálltam a fogalmazásnak. Csak ezután tértem vissza azokhoz a pontokhoz, amiket kihagytam.

6.

Motiváld magad!
Mielőtt felvételizel, tűzz ki egy célt! Nekem segített. Itt nem arra gondolok, hogy egy adott
gimibe akarj bekerülni, hanem valami mást. Bármit,
ami motivációt ad arra, hogy küzdj a jó eredményért.

7.

Őszintének kell lenni
A szóbelin próbálj meg minél őszintébb
lenni: ha az eddigi eredményeidről kérdeznek, nem nagyképűség elmondani, miben
vagy jó. Készülj arra, hogy tudj beszélni olyan
nem iskolai dolgokról is, amik téged érdekelnek
(legyen az akár az új Fortinet-karaktered).

menni fog!
Sok szerencsét, hidd el ,
dikes gimnazista

Szerzőnk: Sári, kilence
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ÍGY Éljük túl a felvételit!
Tippek szülőknek
MIVEL A NYOLCADIKOS PÁLYAVÁLASZTÁS SOK CSALÁDNÁL RENGETEG IDEGESKEDÉSSEL, FESZÜLTSÉGGEL JÁR GYEREK ÉS SZÜLŐ SZÁMÁRA EGYARÁNT, LEGALÁBB MINIMALIZÁLJUK A
STRESSZT ANNYIRA, AMENNYIRE CSAK TUDJUK! SZÜLŐKÉNT AZÉRT IS SOKAT TEHETÜNK, HOGY
MI MAGUNK NE VÁLJUNK A FORRÁSÁVÁ. HOGYAN?

1
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AZ ÉLETKOR KÖZBESZÓL

Egy kamasznak teljes erőbedobással hajtani a szuper bizonyítványra – miközben
a kortársakhoz való kapcsolódás számára sokkal fontosabb, mint a tanulás –, nagyon nehéz
feladat. Valljuk be, egy nyolcadikos kamaszt nem a
továbbtanulás, sőt nem is a tanulás érdekli elsősorban. Amelyik pedig úgy csinál, mintha érdekelné, az
gyakran a szülei miatt teszi, és esetében győznek az
észérvek. De milyen áron?
Ha már úgy alakult, hogy az életkori sajátosságokra fittyet hányva vagyunk kénytelenek
kamasz gyerekeinket valami
olyannal
terhelni,
ami éppen érdektelen számukra, legalább hagyjunk időt és
lehetőséget nekik a barátkozásra is! A kortársakhoz való kapcsolódás
ugyanis éppolyan fontos – ha
nem fontosabb –, mint az, hogy felveszik-e a kiválasztott iskolába.
Ha pedig szülőként azt tapasztaljuk, hogy
a gyerek se energiát nem tesz bele, se komolyan
nem veszi a továbbtanulást, akkor se keseredjünk el!
Bármilyen furcsa is, de akkor is profitálhat belőle: cselekedetei következményeivel mindenképpen szembesül,
amivel lehetőséget kap az újrakezdésre.

2

VAN SEGÍTSÉG
A kamaszkor egyik feladata ugyan az
identitás megtalálása, de ahhoz egy hos�szú és rögös út vezet. 14 évesen tudni
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azt, mit szeretnék tanulni, mi szeretnék lenni, nem
elvárható senkitől sem. Ha visszaemlékezünk – vagy
akár csak a saját pályaválasztásunkat nézzük –, hogy
mi vajon hogyan választottunk szakmát, segíthet ab-

IRÁNY A KÖZÉPSULI!
ban, hogy ne várjunk életre szóló döntést egy nyolcadikostól. De még egy 18 éves gimnazistától sem
feltétlenül.
Tehát ne ijedjünk meg, ha gyermekünk nem
tudja megmondani, milyen iskolát és/vagy szakmát
választana magának! Ne feledjük: ebben a választásban nem csak mi szülők segíthetjük őt, kérhetjük a pedagógusok, az osztályfőnök tanácsát, vagy
a Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadóhoz
is fordulhatunk, ahol személyes tanácsadással, képességfelméréssel is tudják támogatni gyermekünk
orientációját.

3

AZ Ő VÁLASZTÁSA LEGYEN

Amikor azt látjuk, hogy úgy megy minden, ahogyan mi szeretnénk, hogy a
gyereket is pont az érdekli, ami minket, –
mondjuk ő is éppúgy orvos szeretne lenni, ahogyan azt mi mindig is képzeltük róla –, olyankor hajlamosak vagyunk rettentő lelkesen támogatni
gyermekünket, és megerősíteni a választását. Pedig
gyanakodnunk kellene. Mert lehetséges, hogy az
érdeklődése mögött megfelelési kényszer áll, és a
választásával a szülőnek szeretne
örömet okozni.
Ha mégsem így van,
akkor is érdemes néhány
lépés távolságról ránézni a
folyamatra, és a saját szülői
szerepünkre. Bátorítsuk gyermekünket, erősítsük benne,
hogy mellette állunk, támogatjuk!
De ne vegyük el a gyerektől annak
a lehetőségét, hogy megtanuljon
önmaga megküzdeni a problémáival,
és megtanulja saját maga megoldani azokat! Biztosítsuk gyermekünknek,
hogy bárhogyan választ is, az a saját választása lesz.

4

LEGYEN SIKERÉLMÉNYE

Gyakran fordul elő az, hogy egy szorongó gyereknek az egyik szülője is hasonlóan szorong társas helyzetekben, vagy
szorongott valamikor még kisiskolás
korában – de azóta felnőtt, és megküzdött vele.
A stresszel, problémahelyzetekkel való megküzdés
egy tanulási folyamat eredménye: a gyerek figyel
minket, a környezetét – és különösebb instruálás

nélkül – képes elsajátítani azokat a problémamegoldási stratégiákat, amiket hatékonynak, kifizetődőnek vél.
Szülőként még tovább tudjuk őt segíteni: juttassuk sikerélményhez! Akár saját történetünk elmesélésével, akár a sportban való részvétel erősítésével,
akár csak egy légzéstechnika elsajátításával. Ha pedig
úgy ítéljük meg, akkor kérjük szakember segítségét,
forduljunk gyermekpszichológushoz!

5

MERT A GYEREK IS ÉRZI

Van az a helyzet, amikor a szülő jobban
izgul, mint a gyerek. Amikor a szülőnek
fontosabb a suli, a továbbtanulás, mint a
gyereknek. Amikor a szülő azt gondolja,
minden azon a néhány órán múlik.
És figyeljünk oda arra, hogy a saját életünkben
minimalizáljuk a stresszt és tudatosan oldjuk a mindennapi feszültséget az addig jól bevált módszereinkkel!
Ha ugyanis nem tudunk néhány lépést hátralépni, elengedni az aggodalmaskodást, akkor az
egyébként is érzékeny gyerekek remekül elkezdenek rezonálni ránk, és átveszik azt az izgalmat, ami
valójában nem az övék. Fontos tehát szülőként saját
magunkban is tudatosítani, hogy mi milyen lelkiállapotban, milyen érzésekkel és gondolatokkal nézünk
a felvételi időszak elébe.

A CIKK SZERZŐJE:
Peer Krisztina
gyermekpszichológus
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FELVÉTELI APASZEMMEL
50

A szorongás és téboly napjai

A középiskolába felvételizéssel kapcsolatos teendők, időpontok, feltételek és követelmények manapság feje tetejére állítják sok család életét. Nem túlzás ezt állítani, végigcsináltam a saját gyerekemmel. Több hónapig tartó gondolkodás, mérlegelés, döntések sora. Mert a legjobbat szeretnénk
a gyerekünknek, akinek ez a procedúra a következő éveit mindenképpen, de akár az egész életét
is meghatározhatja.
Hiszen a tinédzser korszak barátai, tanárai, példaképei múlnak ezen a döntésen éppen úgy, mint
a gyerek alapműveltsége, alapvető érdeklődési köre,
tehetsége és hiányosságai. A középiskola évei alatt
éli át a gyerekek túlnyomó része az első szexuális élményét, az első szerelmi csalódását, a bulizós kezdő
élményeit, a korai felnőttség első benyomásai itt érik
őket, és a fontos dolgok felsorolását még bőven lehet folytatni. Ezek figyelembevételével elmondható,
hogy a középiskolai felvételi tétje nem nagyon lehetne nagyobb.
Ebben a hajmeresztő folyamatban teljesen
normális, hogy a szülők szeretnék a gyerek útját segíteni. Nem, nem arra gondolok, hogy helyettük felvételizünk, hogy megpróbáljuk „benyomni” őket valami
színvonalasnak hitt iskolába.
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A segítés az információk megszerzésével kezdődik, akár az adott iskolába járó ismerősök és barátok kérdezgetésével:
••a gyerekkel közösen kell szemezgetni az iskolák és a szakok között,
••kutatni, hogy adott suliban jó-e a nyelvoktatás,
••ahogy ma már sajnos azt is kutatni kell, hogy
van-e tornaterem,
••van-e sport/művészet/más közösségi foglalkozás,
••jók-e ott a tanárok,
••összetartó-e a közösség, sőt egyáltalán van-e,
••a fentiek mellett arról is kérdeznünk kell (bizony ám!), hogy adott iskolában mennyire
divat a cigizés, piálás vagy egyéb szerhasználat, vannak-e eldurvuló iskolai bulik, és igen,
hallottam már olyat is, hogy első gimnázium
végére nem szokás szűznek lenni, ami 15 éves
gyerekek esetében kicsit sem vicces téma.

IRÁNY A KÖZÉPSULI!
Tehát egy gyötrelmesen komplikált, átláthatatlan, oktatási rendszernek csúfolt masszával állunk
szemben, amiben maguk a középiskolák is kapkodva,
szanaszét terhelve próbálják a felettük lévő kaotikus,
észszerűtlen irányítási rendszerrel levezényelni az
egészet.
A legnagyobb felelősséget pedig úgy akasztja
ma a gyerekek nyakába a rendszer, hogy írnak egy
központi írásbelit, és esély sincs javításra. Ez lehetne
hasznos, előremutató stressz is, de mivel az általános iskolai rendszer nem készíti fel a gyerekeket ilyen
téttel bíró vizsgára, gyakorlatilag borítékolható, hogy
a felvételizők nyolcvan fölötti százaléka elégedetlen,
rémült vagy szomorú lesz az írásbeli után. Kétségbeesett kapkodással készülnek aztán a szóbelire, ami
az összes középiskolában kábé két hét alatt lezajlik.
Mivel ma korlátozás nélkül akármennyi iskolát be
lehet írni, és emiatt nyilván minden gyerek be is ír
4-6-8 iskolát, hogy biztosra menjen, így kétnaponta
szóbelizik ebben a két hétben. Közben szembesülnek
azzal, hogy nem is tudnak mindenhova szóbelizni,
mert bizony azok időpontjai sokszor ütköznek. TeA család sokszor nem tudja kísérni a gyereket
a felvételi rohanásban, mert ugyebár a szülők
dolgoznak. Ez esetben utazás, öltözés, csomagolt ételek heteken át, csereruha, listáról pipált dolgok a tollaktól a zsebkendőig, tényleg
olyan, mint egy bicikliversenyen a sportolót
kísérő csapat, aki etet-itat-kísér és drukkol.

hetetlenül szenvedik el mindezt, sokszor alig esznek,
alig alszanak, darálják egyiket a másik után, aztán zokogás vagy nevetés, szorongás és téboly jut megint
nekik. Nem így kellene ennek lennie. Az egész rendszerből ugyanis egyetlen dolog hiányzik, a lényeg:
a srácok maguk. Velük nem törődik, őket nem veszi
figyelembe, rájuk nincs semennyi tekintettel ez az
egész, amit én egy kijavítható, megoldható, rendbe
hozható, ugyanakkor megbocsáthatatlan hibának
tartok. Hét meg nyolc órájuk van nyolcadikban, mellette sokan nyelvet tanulnak, mert az iskolai nyelvtanítás sokszor elégtelen, sokan sportolnak, mert ez
a korosztály hál’ istennek sportol (és az iskolai tesi
heti 5 órában megvalósíthatatlan nyilván, tehát nem
is működik), és emellett kellene a sulira is meg a felvételire is tanulni. Meg barátokkal lenni kicsit, meg
feltöltődni, pihenni. Kizárt.
Miközben azt is gondolom, hogy van bőven
felkészült szakember, intelligens megoldás és működőképes koncepció, amit nem jelentene olyan világrengető változást bevezetni és fenntartani. Vagy naiv
álom tisztán szakmai alapokra helyezni az oktatást,
és a gyerekekre koncentrálva, az ő érdekeiket, lehetőségeiket, képességeiket, korlátaikat figyelembe véve
megalkotni egy arányos, normális, működő felvételi
rendszert? Csak szurkolni tudok, és reménykedni,
hogy egyszer ez megvalósul. Értük, a gyerekeinkért.
Doffek Gábor, kétgyermekes édesapa, újságíró
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AZ X-ES SZÜLŐ,
MEG A GYEREKE
Melyik generáció a boldogtalanabb?

52

Boldogtalanok lesznek a gyerekeink, ha a telefonjuk, a közösségi média és a számítógépes játékok bűvöletében nőnek fel? Sokakban megfogalmazódik ez a kérdés azt feltételezve, hogy a mai tizenévesek kevés személyes kapcsolatot ápolnak
a korcsoportjukban, és azt tapasztalva, hogy a családi ebédhez sem lehet leülni velük anélkül, hogy ne a kütyüjüket nézegetnék. Nem árt, ha tudjuk, hogy a
mintát tőlünk, szülőktől kapják, és az a valami ott a kezükben, az nem kütyü,
hanem okos eszköz: benne van a világ összes tudása.
„A gyereknek nincsenek barátai, nem tud figyelni, egyfolytában a gép előtt ül, és még neki áll feljebb, ha azt
mondom, abba kellene hagyni egy kicsit, és kimenni a
térre, vagy kertbe játszani” – valljuk be, mindannyian
panaszkodtunk már emiatt. Pedig minden előttünk
járó szülőgenerációnak megvoltak a maga gyereknevelési problémái (tévé, videó, Nintendó) csak a mai,
jellemzően 39–54 éves, X generációs szülőknek ez jutott: a gyerekek egyfolytában kütyüznek.
A szülő hiába próbálja, az istennek se tudja
velük megosztani saját gyerekkori élményeit, a gyerekek nem akarnak kirándulni, társasozni, csocsózni,
vagy épp ugráló-gumisat játszani. De megváltozott
a mi viszonyunk is az ő játékaikhoz. Amikor mi indiánost játszottunk a kertben, a szüleink pontosan
tudták, hogy ki az a Winnetou, hiszen ők olvasták fel
nekünk. Mi viszont jellemzően semmit nem tudunk
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az ő játékaikról, és így beszélni sem tudunk róluk,
ezért erőt és energiát kell fektetnünk abba, hogy
megértsük, mit is játszanak éppen. Mivel számukra
mindig van egy új élet, ők nem tartanak a változástól, számukra az élet a lehetőségek széles tárháza.
Igen, mi vagyunk az első szülői generáció, akinek
sokkal több időt kell belefektetni a nevelésbe, mint
amennyit a korábbi generációknak kellett.
A mai 9–24 éves korosztály, a mai Z generációs gyerekek valóban rossz konfliktustűrők, és
nincsenek konfliktuskezelő praktikáik a személyes
kapcsolataikban. Folyton a saját érdekeiket helyezik előtérbe, úgy fest, nehezen rendelik alá ezeket bármilyen közösségi érdeknek, és igen, meg
is mondják a véleményüket mindenről. Mert van
nekik. De hogy lettek ilyenek, és mit lehet kezdeni
ezzel az egésszel?
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Fontos az önmagunkkal való
szembenézés
Vegyük tudomásul, a Z-seket mi, felnőttek tettük
ilyenné. Vajon kitől kapta a gyerek azt a „kütyüt”,
hányszor lát a gyerek bennünket, felnőtteket a gépeinkbe temetkezni, hányszor ugrunk fel az asztal
mellől, hogy felvegyünk egy hívást, vagy ami talán
még rosszabb, hányszor görgetjük a telefonunkat mi
magunk is az asztal mellett? Bizony sokszor.

Egyszerűen keveset teszünk
azért, hogy a Z-sek olyan mintákat
lássanak, amikben az offline világ
az online felett áll.
Ha az étteremben lefotózzuk a kaját, mielőtt
nekilátunk, és azonnal meg is osztjuk ország-világgal, hogy de jó dolgunk van éppen, akkor bizony
a családból csippentünk ki egy darabot. És a gyereknek a posztolással azt sugalljuk, hogy a Facebookon
befutó visszajelzések fontosabbak számunkra, mint
az étel élvezete.
Ha azt kérdezzük, vajon boldogok lesznek-e
a gyerekeink, vajon képesek lesznek-e a közösségek tagjaiként viselkedni, családot alapítani és

amellett kitartani, akkor azt is meg kell néznünk,
hogy vajon mi magunk mennyire vagyunk boldogok, milyen közösségek és kapcsolatok mellett
köteleztük el magunkat, és valóban olyan sokat
kaptunk-e ezektől a kapcsolatoktól, amennyit beletettünk, és amennyit vártunk tőlük?
Attól tartok, az őszinte válaszok ezekre a kérdésekre nem mindig pozitívak. Az X-es szülők gyerekként letolást vagy sallert kaptak, ha intőt vittek haza.
Apa és anya dolgozott, délután nem voltak otthon, és
nem hozták utánunk az uzsonnát, ha otthon hagytuk. Sokat játszottunk az udvaron, a parkokban, vagy
egyenesen az utcán kulccsal a nyakunkban. Részben
az is tett bennünket közösségi emberré, hogy azokkal kellett barátkoznunk, akik ott voltak – és hát bizony azok között voltak mindenféle gyerekek. Nem
a jó iskolába jártunk, hanem a legközelebbibe, és
az edzésen – mert az majdnem kötelező volt – úgy
beszéltek velünk, mint a kutyákkal.

Ők nem mi vagyunk
A Z-seknek nem ilyenek az élményeik, és ez nagyon
fontos különbség. Az iskolába nem járnak, hanem
visszük őket. Ha letolják őket, kiállunk értük, az mégsem lehet, hogy a mi gyerekünk volt a hülye, ugyebár.
Ha otthon hagyják az uzsonnát, utánuk visszük, és
még bocsánatot is kérünk. Annak idején, ha mi kies-
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tünk a kidobósból, a játék végéig ültünk egy helyben
– ha az elején estünk ki, akkor jó sokat. A mi gyerekeinknek azonban nem ilyenek az élményeik. Ők abban
nőttek fel, hogy két kattintással mindig nyerhetnek új
életet, és ez alapvetően más hozzáállást eredményez
az életükben. Csoda-e, hogy mások lettek, mint mi?
Csakhogy ez a másság jórészt egybeesik azzal,
amit mi akartunk. Mi akartuk a széltől is óvni őket,
mi akartuk, hogy lelki sérülések nélkül átvészeljék az
iskolai éveket. Azért tettük ezt, mert valahol a lelkünk
mélyén ott lappang minden régi sérelem, az is, amikor minket választottak utoljára a focipályán, és az is,
amikor a lépcsőházban fázva vártuk haza anyát, mert
nem jutottunk be a lakásba.
Tudomásul kell vennünk, hogy ha a saját értékeinket tekintjük egyedül üdvözítőnek, és ezeket várjuk el a gyerekeinktől is, akkor sosem fognak tudni
megfelelni nekünk. De nem is baj.

Mi X-esek

54

Mi X-esek nagyon kitartók vagyunk, de ennek számos
negatív folyománya is van. Maximalisták vagyunk
magunkkal és mindenki mással szemben. Valósággal beköltöztünk a munkahelyünkre, és ezt várjuk el
másoktól is. Egy nagy gépezet fontos fogaskerekeként
szeretünk gondolni magunkra, csapatot akarunk építeni, értekezleteket szervezünk, és olyan munkahelyen is kitartunk, amiről otthon csupa rosszat mesélünk. Az X-es – mivel érintett – egyre jobban elfogadja,
hogy a főnök irodában ül, míg a többiek a nagy közös
légtérben, és régi averzióit levetkőzve egyre többre
értékeli a kort, a tapasztalatot és az ezeken alapuló tekintélyt. Feszültségeket tart fent és bent, ahelyett hogy
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kiszállna bizonyos szituációkból (ez a családon belüli
feszültségekre is igaz), mert rossz érzéseinél csak
a váltás kockázataitól és a konfliktusoktól tart jobban.

Csoda-e, ha az X-es generáció fedezte fel
magának a pszichológusokat és párkapcsolati tréninget?

Ők Z-sek
A gyerekeink azonban, ha valami nem tetszik nekik,
megmondják, hiszen eszükbe sem jut, hogy bárkit az
életkora miatt tisztelnének. Ehhez persze az kell, hogy
ne kötelezzék el magukat bizonyos dolgok mellett.
És ők pontosan ezt is teszik, mindig és mindenhol
megmaradnak felhasználónak, bármiből bármikor
kiugranak, legyen az egy társaság, egy munkahely, de
még a saját tárgyaikhoz se nagyon kötődnek.
A mai gyerekek lényegesen ritkábban járnak
össze, mint a szüleik tették annak idején. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy ezek a kapcsolatok ne állnák ki
az idő próbáját, erről egyszerűen nincs, mert nem is
lehet még tapasztalatunk. Félő persze, hogy így lesz.
Gyerekeink ugyanis nem komoly barátságokat kötnek,
hanem kisebb mikroplatformokat tartanak fenn maguknak. Ezek általában egy-egy játékhoz vagy érdeklődési körhöz, osztályhoz, vagy más tevékenységhez
kapcsolódnak.
Az egyes platformokhoz tartozás azonban
nem jelent erős kötődést. Amikor van kedvük, benéznek egy időre, sőt akár offline összejövetelekre
is beneveznek, aztán akár hetekig arra sem néz-
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nek, mert valami más köti le őket. Míg az X-es számára természetes, hogy különböző barátait rántsa
össze egy helyre, a Z-sek számára ez elképzelhetetlen, az ő funkcionális platformjaik (értsd: baráti
társaságaik) nem keverednek. Ha úgy tetszik, gyermekeink e tekintetben is felhasználók akarnak lenni, mint minden másban. Nem akarnak erős kötődéseket kialakítani, hanem fenntartják maguknak
a lehetőséget, hogy könnyes búcsú nélkül bármikor távozzanak.
Talán meglepő, de mindeközben az emberi
kapcsolatok terén nagyon is megfontoltak. Tisztában vannak vele, hogy ismerősök tekintetében
nagyon nagy merítéssel rendelkeznek, de nemcsak
ők, hanem az adott csoport összes többi tagja is.
Ebben a helyzetben egy kisebb emberi hiba is a
kapcsolat megszakadásához, csoporton kívül kerüléséhez vezethet.

A Z-sek nem telefonálnak, hanem üzenetet küldenek akkor is, amikor a hang
alapú kommunikációt választják. Felhívni valakit majdnem olyan, mint rányitni a fürdőszoba ajtaját, ráadásul
veszélyes, mert azonnali reakciókat követel a résztvevőktől.
Egy beszélgetésben nincs idő megfontolni
a válaszokat, és a sokak által arrogánsnak tartott
Z-sek félnek ettől.

De indokolt-e félteni őket egy olyan közegtől,
amiben ők maguk vígan lubickolnak? Vajon a ma
annyira nélkülözhetetlen értéknek tartott kitartás,
konfliktuskezelés, elköteleződés vagy a tapasztalat
tisztelete érték lesz-e 10-20 év múlva? Nagyon úgy
tűnik, hogy nem. A munkaadók mindent elkövetnek,
hogy a szervezeteket az Y-osok, majd a Z-sek igényei
szerint alakítsák át, az oktatás is hozzájuk idomul, és
bizony a barátság, vagy akár a házasság intézménye
is átalakulni látszik. Mindezzel a szülőnek is meg kell
békülnie. Nagyon úgy tűnik, hogy gyermekeink féltésében a saját, X generációs félelmünk fogalmazódik
meg: amikor a Z-sek újrahuzalozzák a világot, abban
vajon a mi devizáink értékállónak bizonyulnak-e majd?

Példa a beszéd helyett
Ha mégis óvni akarjuk őket ezektől a hatásoktól, akkor az egyszerű tiltás vagy a csak rájuk vonatkozó
korlátozás semmiképpen nem jó megoldás. Sokkal
inkább személyes példánkkal érhetünk el eredményt, hiszen ha azt látják, hogy mi is folyvást a
telefonunkat bújjuk, akkor az egyoldalú korlátozást
igazságtalan erőszakként élik meg. Ezért fontos,
hogy ne csak őket, hanem magunkat is korlátozzuk
olykor, mi se tartsuk magunk mellett a telefont a vasárnapi ebédnél, és amikor nekik kütyümentes órát
rendelünk, ugyanazt magunkra nézve is tartsuk kötelezőnek. Használjuk ki ezt az órát arra, hogy velük
vagy saját magunkkal foglalkozzunk. Ez sokkal többet adhat, mint bármilyen példabeszéd.
Steigervald Krisztián, tréner, generációkutató
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A TE GYEREKED
MIBEN TEHETSÉGES?

A nyolc intelligenciatípus elárulja
Gyermekünk boldogsága – vagy boldogulása – nagyban függ attól, hogy az életében megtalálja-e a tehetségének leginkább megfelelő utat. A keresésben
sokat segíthet, ha ismerjük erősségeit, a rá leginkább jellemző intelligenciatípusokat.
A Harvard Egyetem pszichológiaprofesszora,
Howard Gardner nevéhez fűződik a többszörös intelligencia elméletének megalkotása. Ő nyolc intelligenciatípust különböztetett meg, amelyek mindegyike
megvan minden egyes emberben, de eltérő mértékben. Szerinte egy ember két-három intelligenciatípusban érhet el kiemelkedő eredményeket, a többiben átlagos vagy átlag alatti teljesítményre képes.
Azaz kevesebb dologban vagyunk jók, mint amiben
nem vagyunk azok.
56

NYELVI-VERBÁLIS INTELLIGENCIA
A magas nyelvi-verbális intelligenciájú emberek általában szavakban gondolkoznak, élvezik
az olvasást és írást, nemegyszer jó előadók. Kön�nyedebben öntik szavakba gondolataikat, hatékonyabban magyaráznak és adnak át ismereteket.
Gazdag szókinccsel rendelkeznek. Számukra a tanulás egyszerűbb olvasással, jegyzetekből vagy elő
adások hallgatásával.

Hiába voltak siralmasak Steven Spielberg
iskolai osztályzatai, magas képi-térbeli intelligenciája kitűnő rendezővé tette. Kodolányi János megbukhatott matematikából,
nyelvi-verbális intelligenciája okán viszont
nagyszerű író lett, s bár Kisfaludi Strobl
Zsigmond nem fejezte be a középiskolát,
testi-mozgásos intelligenciájának köszönhetően gyorsan kora jelentős szobrászművészévé vált. (Egyik fő alkotása a Gellért-hegyi
Szabadság-szobor – a szerk.)

ami nincs bizonyítékokkal kellőképpen alátámasztva. Kedvelhetik a sakkot, a rejtvényeket, a stratégiai
játékokat vagy fejtörőket. Összetett logikai feladványok megoldását képesek fejben elvégezni. A problémákat kritikus szemmel elemzik, nem kedvelik a
ködös feltételezéseket.
Sokan válnak közülük könyvelővé, gazdasági elemzővé, mérnökké, építésszé, matematikussá, vagy akár nyomozóvá.

KÉPI-TÉRBELI INTELLIGENCIA
Pályaválasztásuk során minden olyan tevékenységben komfortosan érezhetik magukat, melyben a beszélt vagy írott szöveg
jelentősége magas, így például jó írók, újságírók, bloggerek, politikusok, pedagógusok vagy tolmácsok lehetnek.

A magas térbeli-vizuális intelligenciával rendelkezők a színre, formára, vonalvezetésre, térbeliségre és a köztük lévő kapcsolatokra fogékonyak.
Könnyen eligazodnak a térképeken, grafikonokon.
Általában jól tájékozódnak a térben. Gyakran élesen
emlékeznek a már meglátogatott helyekre, a tér és
a helyszín részleteire. Kedvelik és élvezik a vizuális
művészeteket, a festést, a rajzot vagy a fotózást.

LOGIKAI-MATEMATIKAI INTELLIGENCIA
A magas logikai-matematikai intelligenciával rendelkező emberek kiválóan látnak át bonyolult összefüggéseket és összetett rendszereket.
Általában hisznek abban, hogy mindennek logikus
oka van, s ha azt megfejtik, akkor eljutnak a probléma gyökeréig. Nem vagy nehezen hisznek abban,
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Egyéb intelligenciatípusuktól függően lehetnek építészek, festők, szobrászok, grafikusok, filmkészítők, térképészek, elméleti
fizikusok, belsőépítészek, fotósok, divattervezők, tengerészek, sofőrök és pilóták.

TEHETSÉG
de gondolkodásmódjukban a hierarchikus gondolkozás éppúgy szerepet játszik, mint az osztályokra bontás
képessége. Általában jobban észreveszik a változásokat, szenzoros érzékelésük fejlettebb lehet. Türelmes
és alapos megfigyelők.
Foglalkozásként olyan területet választanak, mely természeti érdeklődésüknek
leginkább megfelel, így foglalkozhatnak növényekkel vagy állatokkal, de lehetnek például paleontológusok, geológusok, csillagászok, biológusok vagy meteorológusok.

TESTI-MOZGÁSOS INTELLIGENCIA
A testi-mozgásos intelligencia az emberi tudás egyik alapja, hiszen a világról való tudásunk lényegében szenzomotoros tapasztalatainkon alapul.
A magas testi-mozgásos intelligenciával rendelkezők élvezik a mozgást, aktívak és szeretik a manuá
lis tevékenységeket. Néhányan a mozgás művészi
oldalát részesítik előnyben, mások az alkotást, létrehozást szeretik, de közös jellemzőjük, hogy tevékenységük fizikai kapcsolattal jellemezhető.
Pályaválasztásukban lehetnek ácsok, asztalosok, szerelők, sportolók, gyógytornászok,
testnevelők, táncosok, vagy akár sebészek,
katonák.

TÁRSAS INTELLIGENCIA
A magas társas (interperszonális) intelligenciájú emberekre jellemző a kapcsolatok és az
emberek megértésének képessége, hangulataik és
viselkedésük értelmezése, szándékaik és motivációik felismerése. Empátiájukat mások iránt kön�nyen kimutatják, fogékonyak mások érzéseire, jól
együtt tudnak működni társaikkal.
Pályaválasztásukban előnyben részesítik
azokat a tevékenységeket, melyek az emberekkel való foglalatosságon alapulnak,
így lehetnek tanárok, pszichológusok, politikusok, de akár rendezvényszervezők vagy
szociális munkások is.

ZENEI INTELLIGENCIA
A magas zenei intelligenciájú emberek
könnyedén képesek felismerni a ritmust, a hangmagasságot, a dallamot és a harmóniát. Könnyen
tanulnak dalokat, dallamokat. Érzékelik az emberek hangjában lévő változásokat, gyakran szól bennük valamilyen melódia. Tanulás során előnyben
részesítik az előadásokat, ahol az élő hang segítségükre van a befogadásnál.
Pályaválasztásukban lehetnek zenészek,
énekesek, DJ-k, zeneszerzők, de akár koreográfusok vagy népdalgyűjtők is.

TERMÉSZETI INTELLIGENCIA
A magas természeti intelligenciájú embereket
a környezet inspirálja. Nemcsak érdeklődést mutatnak
a növények, állatok vagy a természeti jelenségek iránt,

SZEMÉLYES INTELLIGENCIA
A magas intraperszonális intelligenciával rendelkező emberek többet akarnak tudni magukról, jók
az önelemzésben, önismeretük magasabb, általában
introvertáltak, gyakran maximalisták, intuitívak és független gondolkozók. Hajlamosak gondolataikon, érzéseiken sokat töprengeni, és az így szerzett ismereteket
nemcsak a saját, de embertársaik viselkedésének érzékelésében is hasznosítani. Inkább választanak olyan
munkát vagy tanulást, melyet egyedül végezhetnek,
döntéseikben nagyon tudatosak. Jellemzően elemző
gondolkodásúak, élénk fantáziájúak, néha álmodozók.
Pályaválasztásukban lehetnek írók, filozófusok, pszichológusok, teológusok, de egyéni vállalkozók is.
Szilágyi Szilárd
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ár kisgyerekkorában megveszett a rajzolásért, agyagszakkörre és nyáron festőtáborokba járt. Az iskolában remekelt matematikából, de a reál tárgyak sosem tartoztak a
kedvencei közé. Végül építészmérnökként diplomázott,
de értékteremtő, kreatív alkotós, lakberendezős Yotube-videóiról ismerjük. Ő Csorba Anita.
Mi vagy most, hogy nagy lettél?
Hogy mi vagyok, azt nekem is nehéz megfogalmaznom, a névjegykártyámra is kihívás
kiírni, mi az a 2-3 szó, ami meghatároz engem.
A legbüszkébb most arra vagyok, hogy egy nagyon összetartó csapatot vezetek, és a legminőségibb tartalomgyártók között vagyunk az online térben. Nagy követőbázis épült a tartalmaim köré, így
nagyon sok gyereket, felnőttet inspirálhatok.
Kiskorodtól rajzoltál, a gimiben
jött a szénnel rajzolás, aztán az
olajfestés. Volt családi háttér
hozzá, hogy alkoss?
Egyáltalán nem. Mérnökcsaládba születtem, humán beállítottságú szülőkkel,
és a felmenőim között sem
találtam meg, kitől örökölhettem ezt a vágyamat, ezt a művészi hajlamot. Valahogy magamtól
szerettem ebbe az egészbe bele, de
a kreativitás mindig is nagy szerepet
töltött be az életemben. Szerető, támogató
családba születtem, a szüleim lehetővé tették, hogy
különórákra, szakkörökre járhassak.
Akkor tehetségesnek születtél?
Sosem voltam kiemelkedő, viszont az alkotás
iránti vágy végigkísérte az életemet. Nemrég kezembe akadt egy nyolcadikos koromban készített rajzom,
és elámultam, hogy a felhívásaimra ennél manapság
sokkal jobbakat küldenek be a mai gyerekek. Szóval
inkább nagyon szerettem az alkotást, nagyon nagy lelkesedéssel tudtam csinálni, sokat beletettem.
Milyen tanuló voltál, milyen tantárgyakat szerettél?

Csorba
Anita

Nyolcadik
után
gimnáziumba mentem: akkor én sem nagyon tudtam
még, merre akarok továbblépni. Jó voltam matekból,
és a szüleim példájából azt is
láttam, mérnöknek lenni nem
olyan rossz dolog. Ezért gondoltak
rá, menjek ilyen irányba: ha rajzolsz is,
akkor gépész helyett lehetnél építész. Végül
aztán építészmérnökként diplomáztam.
Az online pályád 10 éve kezdődöt?
Így van, először egy meseblogot írtam, lakberendezési ötleteket gyűjtöttem és elindítottam az inspiraciok.hu-t. Nagyjából öt-hat éve találkoztam először a
Youtube-bal, és azonnal beleszerettem, annak ellenére
is, hogy ez a fajta szereplés nagyon-nagyon messze áll
tőlem. Bár már leforgattam több mint 600 videót, ma is
izgulok, sőt néha bakizom is. De tudom, hogy ha inspirálni szeretném az embereket, valami jót és hasznosat
adni nekik, akkor a videózás ehhez a leggyorsabb út.

„Kell küzdeni,
és sokat
tenni”

Az általánosban matekból voltam jó. De sokszor
elkalandoztam az órákon, talán mert alapvetően álmodozó természet voltam, így felsőben már voltak
küzdelmesebb tárgyak, például a földrajz a bányavárosokkal vagy a történelem a maga évszámaival.
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A jó gyerek kíváncsi, kérdez, és felnőttként is tud küzdeni
a céljaiért. Mert kell küzdeni és sokat tenni, hogy ha valami álmuk van, az valóra is váljon, de nincs lehetetlen.
SZÖVEG: I. A., FOTÓ: Molnár Dániel
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kik az utat. Az sem ritka, hogy valakinél még az érettségi
alatoni József, azaz Jocó bácsi nemcsak
évében sem körvonalazódik ez. Ha viszont együtt megegy átlagos töritanár. Megmutatta, hogyan lehet igazi élménypedagógiát csemtaláltuk az utat, akkor igyekszem támogatni a döntésépészni az iskola falai közé, miként lehet a
ben. De soha nem mondom meg a diákjaimnak, hogy
gyerekekkel megszerettetni a történelmet. Emellett
mik legyenek, ezt nem lehet a pedagógusnak felvállalni.
mára igazi médiaszereplő lett, könyveket, cikkeket
Amikor pedig valakiről azt gondolom, hogy a választott
ír, izgalmas Facebook-oldalt szerkeszt, konferenirány nem neki való, akkor ahelyett, hogy megmondaciákon ad elő rendszeresen. Arról
nám kerek perec a
kérdeztük, miért választotta annak
véleményem, inkább
idején a tanári pályát.
próbálom olyan helyMikor és hogyan jöttél rá, hogy a
zetekbe hozni, ahol
pedagógusi pálya neked való?
ezt
kipróbálhatja,
hogy aztán tényleg
Nekem ez már általános iskola
kiderülhessen, hogy
első osztályában eldőlt: igazából akneki ez működik-e
kor eldöntöttem, hogy tanár leszek.
vagy sem. Nem azt
Iskola után otthon gyakoroltam a
„láttam” jelet, és piros pontot adtam
kell hangsúlyozni a
magamnak. Alsóban tanító akartam
gyereknek, hogy valenni, aztán felső tagozatban
lamiben nem jó. Azt
matematika–fizika
szakos.
kell vele elhitetni,
Gimnáziumban úgy éreztem,
hogy képes és tud
hogy a kommunikáció-méis fejlődni abban,
dia is érdekel. Az egyetemen
amiben az. És hogy
médiaszakra is felvételiztem,
elérje, ahhoz mennyi enerde nem jutottam be, a Pécsi
giát kell befektetnie. Mert én
Tudományegyetemre viszont
abszolút vallom azt, hogy ha
felvettek történelem szakra.
az ember bármilyen energiOda kerültem, ahova kellett,
abefektetés nélkül megkap
és szerencsére meg is találvalamit, az nem építi őt.
tam benne azonnal a helyeMit gondolsz, szülő– az ország legnépszerubb
met. És hát milyen az élet:
ként hogyan lehet támogatni
töritanárának sztorija
három-négy év múlva a koma gyerekeket nyolcadikos
korban?
munikáció és a média is megSzülőként
nagyon
talált, és mégiscsak bekúszott
fontos, hogy ne erőltessük a gyerekre azt, amit nem
az életembe.
akar. Ha azt érezzük, hogy a gyerek elképzelése naNeked voltak gyerekként olyan mélypontjaid,
amikor elbizonytalanodtál magadban?
gyon elrugaszkodott a valóságtól, akkor sem szabad
Állandóan. Nekem nagyon intenzív kamaszerőből megoldani, hogy „márpedig én megmondom
korom volt, érzelmileg is, meg mindenhogyan. A taés úgyis lesz”. Egy szülő abban tudja legjobban támonáraim is tettek arról, hogy elbizonytalanodjak. Kisgatni a gyerekét, hogy meghallgatja és mindenképp
gyerekként a beszédhibám miatt gyorsan leírtak a
partnernek tekinti.
pedagógusok, mondván, „a kis dadogósból úgyse lesz
senki”. De ezeken én nagyon megedződtem annak elSZÖVEG: B. F., FOTÓ: Hajas Orsolya
lenére, hogy tényleg voltak mélypontjaim.
Osztályfőnökként hogyan tudsz segíteni, tudod
Jocó bácsival bővebben is beszélgettünk

Balatoni
Jozsef

„A kis dadogósból
úgyse lesz semmi!”

terelgetni a gyerekeket?
Én pályaorientációval is foglalkozom, és a pályaválasztási konzultációkon sok olyan gyakorlatot végigveszünk a gyerekekkel, amik segíthetnek megtalálni ne-

arról, hogy a pályaválasztásban hogyan
segíthet a szülő a gyermekének. Ha érdekelnek a tippek, nézd meg itt:
www.szkul.hu/tehetseg/jocobacsi
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eck György a Vodafone Magyarország elnöki
posztjáról köszönt le júniusban. Többször volt az
év informatikai menedzsere, a hazai informatikáért folytatott tevékenységéért Neumann-díjjal
is jutalmazták. Az indulásról, a pályájáról kérdeztük.
Gyerekként sokat nyaraltam Jánoshalmán, egy
dél-magyarországi kis faluban, a nagyszüleimnél.
Fűszerboltjuk volt, ahol én mindig segíteni akartam.
A nehéz zsákok cipelése nem ment, de feltűnt,
hogy van egy néni a pult mögött, aki ceruzával a kezében papírra ír számokat. Leültem
mellé, és kérdeztem, hogy segíthetek-e,
de mondta, hogy ezek a kivonások és
összeadások nagyon nehezek. Addig
erősködtem, míg megpróbálhattam, és hibátlanul mentek a nagy
számokkal való műveletek is,
úgyhogy segédpénztáros lettem
a boltban. Az egyik legboldogabb
nyaram volt. A számokhoz való vonzódásom tehát már kiskoromban egyértelmű lett.
Pályát is így választottam. Azt
tudtam, hogy számokkal akarok foglalkozni, és hát ki az, aki matekkal
foglalkozik? A matektanár. Aztán
az egyik osztálytársam bátyja mesélte magáról, hogy ő
egyetemre jár és matematikus
lesz. Kérdeztem, hogy az mit jelent? Olyan ember leszek, akinek
csak számokkal meg számolással
kell foglalkoznia. Akkor dőlt el, hogy én
is ezt akarom tanulni. Ezért a szegedi tudományegyetemre mentem, majd miután
végeztem, az informatika területén kezdtem el dolgozni
1978-ban.
A számok mellett a sport volt az életemben a
másik legfontosabb dolog, az általánosban a testnevelés volt a matek után a másik kedvenc tárgyam.
Családi motivációm is volt, mivel édesapám a ceglédi
vízilabdacsapat edzőjeként dolgozott. Így a testvéremmel együtt mindketten korán megtanultunk úszni, aztán vízilabdázni jártunk.

A sport tehát mindig is fontos maradt, és amikor
a Vodafone-nál vezető lettem, szinte természetes volt,
hogy a vízilabdát hívjam segítségül. A Vodafone Magyarországon hat év előnyt adott a versenytársainak,
mert a mobiltársaság 1999-ben, azaz hat évvel később
lépett a magyar piacra, mint a Westel vagy a Pannon.
Mi voltunk a kicsi, gyönge, kis lefedettségű szolgáltató, és bár gyorsan és aktívan dolgoztunk, a reputációnk nem volt erős. A vízilabda
azonban mindig is népszerű
volt a magyarok körében,
ezért javasoltam, hogy
hozzuk be a Vodafone
kommunikációjába a
vízilabdát.
A
Voda
fone reklámjaiban megjelentek a sportolók.
Volt egy emlékezetes
kampányunk,
amelyben
Hamilton
Forma 1-es pilóta mellett
Kásás Tamás is megjelent.
Amikor a fiúk azt közvetítették,
hogy „Mi már vodafone-osok
vagyunk, te mikor jössz?”,
az már húzott be előfizetőt,
és erősödött a brandünk. Jó
döntés volt, hogy akkor hos�szú távú szerepet vállaltunk a
vízilabdasportban.
Ma már nyugdíjaskorban
vagyok, de a fejben számolás ma is
nagyon megy. Emiatt egyébként a Voda
fone-nál a legutolsó időkben is zavarba tudtam hozni a kollégáimat, amikor egy-egy hosszú és összetett
üzleti prezentáció végén rámutattam, hogy az anyagban itt meg itt volt egy kis számolásbeli hiba. Szóval
gyerekkoromban is úgy láttam, és ez az elvem a mai
napig változatlan: a számok, a matematika a minden.

Beck
György

A számok,
a matematika
a minden

BÁR AZ EGYETEM ALATT VÁLASZTANOM
KELLETT, ÉS A SPORT HELYETT A
MATEMATIKA MELLETT DÖNTÖTTEM,
59 ÉVE AKTÍVAN SPORTOLOK,
A MAI NAPIG VÍZILABDÁZOM.
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SZÖVEG: I. A., FOTÓ: Beck György tulajdona

Beck Györggyel arról is beszélgettünk,
hogy mi az a három dolog, ami 20 év
múlva meghatározza majd az életünket. Ha érdekel, nézd meg itt:
www.szkul.hu/tehetseg/beckgyorgy
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ling Sándor 2015-ben került az angliai bázisú Redbull csapathoz, és több évig dolgozott mérnökként a versenyautó első és hátsó
szárnyán, mielőtt idén februárban hazaköltözött a családjával.
A legtöbb gyerek álma, hogy Forma–1-es pilóta
legyen, téged mégis a háttérmunkák érdekelnek. Hogyan kerültél az autó másik oldalára?
Több mint 16 évig jégkorongoztam, de
mindig is érdekelt az autó-motor
sport világa. Imádtam vezetni, de
sajnos be kellett látnom, ha az
ember nem kezdi el egész kiskorban, akkor nincs sok esélye bejutni az élmezőnybe. 2007-ben néhány
csoporttársammal együtt
elkezdtünk egy Formula
Student projektet, amit
a Forma–1 egyetemi bajnokságának neveznek.
A feladat versenyautót
tervezni, építeni, és
utána azzal versenyezni egy nemzetközi megmérettetésen.
Legtöbbször
Forma–1-es
mérnökök szoktak zsűrizni, mert
nemcsak a teljesítményt, hanem
a tervezést is értékelik.
Egy ilyen versenyen találkoztam a későbbi főnökömmel, akivel váltottunk pár szót, és megkért, hogy
küldjem el neki az önéletrajzomat, majd munkát is
ajánlott.
Mi volt a feladatod a cégen belül?
Szerencsés helyzetbe kerültem, mert az autó
tervezésével kapcsolatban láttam el feladatokat, és
nagyon sok alkatrésszel találkoztam. A mi csoportunk felelőssége volt, hogy az alkatrészek minden
szabályzatnak, belső minőségi követelménynek

Kling
Sándor

Egy jó versenyző önmagában kevés egy jó eredményhez, mennyit tesz hozzá a háttérben dolgozó csapat?
Lehet vitázni azon, hogy hány százalék múlik a
pilótán és mennyi a csapaton, de igazából egyik sem
működik a másik nélkül. Fontos, hogy a pilóta ki tudja
hozni az autóból azt a végteljesítményt, amit a mérnökök megterveztek neki. A pilóták élete talán irigylésre
méltónak tűnik, de kőkemény a munkájuk. Futam közben hatalmas fizikai megterhelés éri őket.
Féktávon akár hatszor többnek
érezhetik a saját tömegüket, és
így kell megtartani a kezüket
a kormányon vagy stabilan
a fejüket. Vannak olyan
kanyarok,
melyeket
csak külön légzéstechnikával tudnak bevenni,
különben nem kapnának
levegőt. A mostani belgiumi nagydíjon volt egy
nagyon hosszú egyenes,
ahol 22 mp-ig végig nyomták a gázt. Az autó ilyenkor 340
km/h-ra is felgyorsulhat, beállítástól függően, ami már egy kisrepülő
sebessége. Ilyen tempónál olyan
leszorító erő uralkodik, hogy fejjel
lefelé is tudnának menni, mondjuk,
egy alagút plafonján. Ezenkívül számos dologra kell figyelniük, arra például, hogy mennyit esznek, hogy tudjanak koncentrálni és a maximumon
teljesíteni több órán keresztül.
Mennyire tudod nem szakmai szemmel nézni a futamokat?
Semennyire. Onnantól kezdve, hogy a csapat részese lettem és tudtam, hogy melyik alkatrész hol van
az autóban, attól kezdve teljesen más szemmel nézem
a versenyeket. Igyekeztünk minden helyzetre felkészülni, de ha valami probléma volt, egyből azon gondolkoztam, hogy mit fogok először elemezni, ha bemegyek az
irodába. Amikor állásinterjúra hívtak a csapathoz, volt
egy ilyen kérdés: „Tervezel egy alkatrészt, ami a versenyen tönkremegy. Hogyan reagálsz?” Vannak olyan
emberek, akik ezt nagyon nehezen élik meg, de ha valaki hibázik, a problémát is a helyén kell tudni kezelni,
és törekedni a minél pontosabb javításra.

A Redbullnak
Kling Sándor
ad szárnyakat

megfeleljenek. Dolgoztam egy évet az autó hátulján, majd átkerültem az autó első részéhez, amivel
két évig foglalkoztam. Hatalmas kihívás volt, de nagyon élveztem.

SZÖVEG: Bérczi Barbara; FOTÓ: Kling Sándor tulajdona
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Vegyük a lapot!

Ezeket a képeslapokat papírboltokban lehet kapni, de muszáj
bemutatnunk őket, mert tökéletesen tükrözik egy mai
kamasz lelkivilágát. Az is lehet, hogy kamaszok írták! Kitűnő
ajándékkísérő kártyák, vagy ünnepi köszöntők lehetnek, amit
kamaszunk tuti kitűz majd az íróasztala fölé.
62
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De
cool!

PROMÓCIÓ

A

tinédzserek trendi, divatos iskolaszereket – füzeteket, gumis mappákat – keresnek,
olyan motívumokkal, mintákkal, mint
amelyek a telefontokjukat, ruháikat,
szobáikat díszítik.
A Lizzy Card tartós, megfizethető,
jó minőségű termékeit ennek megfelelően kínálja. A nagysikerű Lollipop brand unikornisai a közkedvelt
lámákkal, lajhárokkal és flamingókkal
egészültek ki.
A fiúk számára pedig menő választás
az Xcited, az ütős kollekció, a férfias
sportokkal, motorokkal, űrhajóssal
díszített termékei.
Különösen fontos az iskolatáska
kiválasztása, hiszen itt nem elegendő
a vonzó dizájn. Az öt tagból álló Backpack Teen+ család kifejezetten a tizenéves korosztály számára készült.
A belső kialakítás lehetővé teszi, hogy
mindennek legyen helye, a nagyobb
rekeszekben a tankönyvek mellett a
laptop is biztonságosan szállítható, az
apró zsebekben elférnek az iratok, a
kulcstartó pedig segít, hogy a lakáskulcs ne a táska legaljáról kerüljön elő
hosszas keresgélés után.

A táskákat a légáteresztő, puha párnák
miatt könnyű viselni; mindemellett jó
minőségű, tartós, ár-érték arányban
verhetetlen termékekről van szó.
Ezeket egészítik ki a magas minőségű,
anyagukban és kivitelezésükben
megújult, textilből készült dekoratív,
strapabíró tolltartók. A hagyományos,
két- és három emeletes mellett már a
nagyon népszerű, „bedobós” tolltartó
is elérhető a kínálatban, természetesen kitűnő minőségben.
Ezt bizonyítja, hogy a Lizzy Card termékeit az elmúlt évben MagyarBrands
díjjal, idén pedig Superbrands díjjal
tüntették ki. Ezen elismeréseket a legkiválóbb, Magyarországon működő
márkáknak ítélik oda.
A Lizzy Card 2019/2020-as iskolaszezoni
termékei a decool.hu webáruházban
teljes szortimentben megvásárolhatók,
ráadásul a vásárlók most 10% extra iskolakezdési kedvezménnyel élhetnek az
ilovedecool promo kód felhasználásával
2019. szeptember 30-ig.
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63

HUMOR

KÉPZELT VÁLASZ
egy iskolai

üzenetre

Kedves Tanárnő!
Köszönettel vettük Kréta üzenetét, amiben
Júlia lányunk magatartás- és hozzáállásbeli
problémáira hívja fel a figyelmünket. A lentiekben igyekszünk tételesen megválaszolni.

E
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mlíti, mennyire bosszantja, hogy a gyerekek influenszer vagy sugar daddy által
kitartott híresség pályáját szeretnék választani. Erről megkérdeztem Julit, aki azt válaszolta, hogy ő is tudja, hogy politikusként jobban
kereshetne, de van benne erkölcsi tartás. Köszönjük, hogy sikerült ezt a tartást megerősíteniük etikaórákon. Megértem elkeseredését, amiért
lányunk nem hajlandó olyan magasztos hivatások felé orientálódni, mint a tanári vagy az egészségügyi pálya, de sajnos lányunk világlátása realista. Férjem húsz évig tanított egyetemen, míg
végül pályát változtatva beállt segédmunkásnak
egy csőgörényes mellé. Nem a négyszeres keresete és nem a jóval több szabadidő vonzotta,
hanem az, hogy a csatornák szaga semmi a szeptembertől évzáróig osztálytermekben aszalódó
35 mosatlan tornafelszerelés bukéjához képest.
Nekem is sírt az egyik szemem, amikor otthagytam az egészségügyi pályát, de a másik nevetett,
amikor csak 25 kilós cementes zsákokat kellett
emelgetnem egy építkezésen.

A

t anárnő nehezményezi még gyerme-

künk motiválatlanságát. Javasolnánk
egy módszert, ami nekünk bevált. Földrajzlecke-tanuláskor megígértük Julinak, hogy
ahány megyét ismer, annyi részt nézhet meg az
Így jártam anyátokkal sorozatból. Félóra múlva
nem csak a jelenlegi 19 megyét tudta felsorolni
székhelyestül és megmutatni vaktérképen, de az
1876-os megyerendezés utáni összes vármegyét,
beleértve a Horvát-Szlavónországbelieket is.
magazin > 2019. szeptember

F

elvetette, hogy a műkörmök és a magas
sarkú cipő mellőzésével nem néznének
ki a lányok úgy, mint egy olcsó riherongy.
Higgye el: nem olcsó egyik sem. Amikor a férjem
meglátta a múltkori cipőszámlát, azonnal bevállalt
egy ipari csatornatisztítást is a vágóhídon, ami vegetáriánusként komoly áldozatnak tekinthető. Tudom,
hogy a mi időnkben iskolaköpeny volt (itt felhívnám
figyelmét, hogy a köpenyt egy „p”-vel írjuk és úgy is
ejtjük), de akkoriban voltak emellett olyan divatjelenségek is, amiket nem kívánhatunk, hogy visszajöjjenek. A répanadrág, a dauerolt, szőkített haj és a
zokni-szandál kombináció mind olyan divattúlkapá-

HUMOR
sok, amelyek ma már megmosolyogtatók, még ha a
tanári karban rendszeresen elő is fordulnak.

K

ifogásolta, hogy lányunk mindig elvonul
a barátjával kettesben csókolózni. Amikor felelősségre vontam, egyértelműen
cáfolta, ugyanis mindig van velük valaki, aki lefotózza őket Instára.

próbálta belegyömöszölni a DVD-lejátszóba, és
amikor hétvégi kiránduláson az egri várra frissítést szeretett volna letölteni. Természetesen mi
sem örülünk, hogy hétvégente stabil oldalfekvésben 24 órát is képes Youtube-videókat nézni, sajnos el kell ismernünk azonban, hogy még
mindig jobb, mint ha tévézne.

T

udomásul vettük, hogy szeretnék, ha
többen jelentkeznének kórusba, de sajnos az A csitári hegyek alatt méltán népszerű dallamában elenyészően kevés a rap betét. Továbbá nem emeli a kórus népszerűségét
a tinédzserek körében a matrózblúz kötelezővé
tétele sem. Ha felébredne Juliban a kedv erre a
puritán viseletre, majd elmegy dolgozni a helyi
kompjáratra nyáron. Ő egy kicsit sarkosabban
fogalmazott, miszerint nem Popeye, és jó, hogy
horgonyt ne tetováltasson az alkarjára.

M

indent egybevetve köszönjük megtisztelő üzenetét, elgondolkodunk javaslatain (kivéve a zárdába adást), és kívánjuk, hogy a nyári szünetben ne csak kipihenje
a tanév fáradalmait, de zárkózzon fel valamen�nyire technikailag az osztályhoz. Valóban fájó
veszteség az Iwiw és az altavizsla megszűnése,
de meg kell haladni. Majd a gyerekek segítenek.
Üdvözlettel
Juli-anyuka

Ui.

P

ár szó a kultúráról. Év elején említette,
hogy a diákok választhatnak kötelező
olvasmányként Dante és Shakespeare
között. Köztes megoldás született: lányom szerint a Rómeó és Júlia maga volt a Pokol. Bár magam a klasszikus művek nagy kedvelője vagyok,
sajnos tudomásul kell vennünk, hogy amíg a
Marvel nem forgat szuperhősfilmet Gulliver utazásaiból vagy a Bánk Bánból, semmi esélyünk
megismertetni a gyerekkel ezeket az alkotásokat. Már akkor éreztem a nehézséget, amikor
évekkel ezelőtt A Pál utcai fiúk c. könyvet meg-

Mivel a Kréta online felületén nem tudtunk rájönni, hogyan válaszoljunk, levelünket kinyomtatjuk,
lamináljuk, és kiszegezzük az iskola kapujára,
mint Luther Márton 1517-ben.

SZÖVEG: Sallai Ervin • RAJZ: Szűcs Édua
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Ezért ne hagyd ki

a reggelit!

66

Reggelenként sokan üres gyomorral indulnak útnak. Pedig ha elég időt adunk a szervezetünk
nek is felébredni, ha figyelünk az üzeneteire és aszerint táplálkozunk, sokkal többet hasz
nálunk magunknak. Ha megfelelő táplálékkal indítjuk a napot, az agyunknak elég energiát
biztosítunk, hogy szellemileg frissek lehessünk, hogy rendben legyen a koncentráló- és emlé
kezőképességünk.

1. Indíts egy pohár vízzel!
Hat-nyolc órai alvás után a tested ujjongani fog,
ha abból az üzemanyagból adsz neki, amelyre a
sejtek táplálásához a leginkább szüksége van.
A víz segít eltávolítani a méreganyagokat is, hiánya
csökkenti a teljesítőképességet és fáradttá tesz.

2 Reggelizz, ha éhes vagy!
Éjszaka az emésztés és a bélmozgás lelassul,
ezért ébredés után kell némi idő, amíg beindul
az anyagcsere. Ez mindenkinél más-más időben
és gyorsasággal történik, sőt két reggel sem mindig
ugyanolyan. Azzal teszünk a legtöbbet, ha betartjuk
az aranyszabályt, figyelünk a szervezetünk jelzéseire, és akkor eszünk, amikor megéhezünk.
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3 Mit reggelizzünk?
Otthon tudsz arra figyelni, hogy egészségesen
reggelizz, hogy rostos és alacsony glikémiás indexű ételeket fogyassz.
•
Ha nem gyötör az éhség, csak valami
könnyűre vágysz, dobj össze egy smoothie- vagy
turmixitalt. Ha a rágcsálás még belefér, akkor jó
megoldás a gyümölcs és az olajos magvak kombinációja: a dió kitűnő omega-3-forrás, a kesudióban sok
a magnézium, kálium és vas, a mandula B- és
az E-vitaminban gazdag. Épp ilyen egészséges a tökmag és a napraforgómag fogyasztása is!
• Ha túl vagy az ébredésen és a gyomrod
apró korgásokkal is jelez neked, akkor ezekből
az ételekből válassz: teljes kiőrlésű pékáruk, tejvagy tejtermék, például egy pohár joghurt zabpehellyel vagy chiamaggal elkeverve, tojás (főzve vagy
sütve) zöldséggel, egy kevés salátával, vagy zabkása.

www.eisberg.hu

Mixelj és kész

Mixelj frisset!
Mi kell egy igazán jó smoothie-hoz?

1 ZACSKÓ EISBERG
GREEN DRINK SALÁTA MIX
a kedvenc gyümölcsöd
(akár több fajta is)
víz vagy gyümölcslé
ízlés szerint
Készíthetsz smoothie-t bármely
másik Eisberg salátamixből is!

!

PROMÓCIÓ

GYORS ÉS TÁPLÁLÓ RECEPTEK
KEZDŐDIK A SULI, ÉS A MENZAEBÉDEK IDEJE. LEPJÜK MEG HAZAÉRŐ
KAMASZGYEREKEINKET, ÉS KÉSZÍTSÜNK EL NEKIK UZSONNÁRA VAGY
VACSORÁRA OLYAN GYORS RECEPTEKET, AMELYEK TÁPLÁLÓ FOGÁSOK
IS EGYBEN! CSAK EGY KIS PLUSZ KELL HOZZÁJUK.

1

MÁJKRÉMMEL KENT SAJTOS KIFLI

kis plusz: pattogatott kukorica és koktélparadicsom

A Gyulai májasból már sült paprikás
változat is létezik, keressük ezt
a bevásárláskor! Ha a májashoz egy evőkanál puha vajat
is keverünk, még finomabb
lesz a krémünk. Aprított
snidlinggel, pirított mogyoróval gazdagíthatjuk. Az ujjnyi vastag karikákra vágott
kifliket kenjük meg a krémmel!

68

kis plusz: pattogatott
kukoricával és
negyedekbe vágott
koktélparadicsommal
díszíthetjük.

A GYULAI MÁJASOK
MINDEN ÍZÜKBEN:

LAKTÓZMENTESEK
GLUTÉNMENTESEK

magazin > 2019. szeptember

PROMÓCIÓ

UZSONNÁRA, VACSORÁRA

2

MAGYAROS TORTILLA
kis plusz: gyulai kolbásszal
Tortillalap készen kapható a boltokban, válasszunk teljes kiőrlésű változatot! Egy serpenyőben melegítsük át, majd
kenjük meg fokhagymával ízesített
natúr joghurttal. Halmozzuk rá az
apróra vágott, sóval és olívaolajjal meglocsolt zöldségeket (jégsalátát, paradicsomot, kígyóubit,
lilahagymát), és szórjuk meg reszelt sajttal!

Tipp: Ha a
hozzávalókat kikészítjük
a vacsoraasztalra,
kamaszunk maga is szívesen elkészíti majd a tortillát.

LEPCSÁNKA
kis plusz: :pikáns májassal és
zöldfűszeres joghurttal

kis
plusz: tálaláskor
halmozzunk a
burgonylepények tetejére
egy kis újhagymával kevert
májast, és fokhagymás
joghurttal kínáljuk!

kis plusz:
a húsos tölteléket,
azaz egy kis darab gyulai
kolbászt (akár az extra
csípős változatot is) vágjunk
kis kockákra, és serpenyőben
pirítsuk meg, majd ezt
kanalazzuk a zöldségágyra,
és szorosan tekerjük fel
a tortillalapot!

A burgonyalepényhez reszeljünk le 60 dkg burgonyát, majd hagyjuk
lecsöpögni. Keverjük ös�sze 15 dkg liszttel, 4 tojással,
sózzuk, borsozzuk és adjunk
hozzá egy csokor fölaprított petrezselymet, és egy szál kis kockákra vágott Gyulai kolbászt. Kevés olajon, közepesen
forró serpenyőben süssünk kerek lepényeket!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS ÖTLETEK:
WWW.GYULAHUS.HU

NÉZD MEG VIDEÓNKAT:
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A 13-14 éves fiúknak nagyjából
2000-2800, a lányoknak 18002400 kalóriára van szükségük
attól függően, hogy mennyire
aktívak.
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SULIBÜFÉ HELYETT
UZSIDOBOZ
A KAMASZOK FOLYTON ÉHESEK?
Szülőként ki ne szeretné, ha gyermeke egészséges
lenne, jól teljesítene az iskolában, és mindenféle
megfázás is elkerülné? Helyes táplálkozással mindez elérhető. Gondos odafigyeléssel és egészséges
hozzávalókkal a folyton éhes kamaszokat is jóllakathatjuk!
A kamaszok szervezetének energiaigénye egyre inkább hasonlít a felnőttekéhez.

MI KERÜLJÖN EGY KAMASZ TÁNYÉRJÁRA
NAPONTA?
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által
kiadott Okostányér szépen összefoglalja színes ábrákkal, hogy lehetőség szerint egy nap milyen élelmiszereket, és mennyit ajánlott fogyasztania egy kamasznak. A javaslat alapján egy kamasz legalább az
alábbi mennyiségeket fogyassza naponta:

} A
Az edzésekre járó kamaszok energiaigénye
magasabb, mint kevésbé aktív társaiké. Nemcsak az
számít azonban, hogy gyermekünk megfelelő men�nyiségű táplálékhoz jusson! A minőség is fontos, hiszen az már régen kiderült, hogy az iskolai teljesítmény összefügg a táplálkozással.
Meglepő, hogy a gyermekek mennyire nyitottak az egészségesebb alapanyagok iránt, sokszor a
felnőttektől látott negatív hozzáállás ragad rájuk is.
Próbáljuk meg nem csak a gyermekünk étrendjét
megfelelően kialakítani, hanem az egész családét is!
magazin > 2019. szeptember

zöldség és gyümölcs kategóriának a nagyobb része lehetőleg zöldség legyen.
} A gabona legtöbbször a kenyérféléket jelenti, itt gyakrabban válasszunk a teljes kiőrlésű
fajták közül. De az ebéd körete is ide tartozik
(tészta, rizs, bulgur).
} Mindhárom főétkezés tartalmazzon teljes értékű fehérjét!
} A tejtermékeknél célszerű az alacsonyabb
zsírtartalmú termékeket választani, a húsoknál is a sovány húsféléket részesítsük előnyben: a halat és a szárnyasokat (csirke, lazac,
tonhal stb.) .

UZSONNA
a cukrozott, szénsavas üdítőket! Nagyon fontos, hogy
arról is beszélgessünk a csemeténkkel, hogy az energiaitalokra, kávéra semmi szüksége a szervezetének,
hiába divatos manapság ezeket fogyasztani.
Egy fiatal átlagos folyadékigénye 2-2,5 liter naponta, ebbe az elfogyasztott élelmiszerek folyadéktartalma is beletartozik (zöldségek, gyümölcsök, levesek).
TÉVHIT
Nem igaz, hogy a 100%-os gyümölcsleveket
korlátok nélkül szabad fogyasztani. Ezeknek
ugyanis magas a cukortartalma, ezért naponta maximum 1-2 pohárral fogyasszon a
kiskamasz.

zöldség és gyümölcs
gabona (kenyér)
hús/-készítmény/hal

adag

1 adag súlya

4 adag

80-150 g

3 adag

60-100 g

1-2 adag

90-120 g

tojás

1 adag

1-2 db

tejtermék

3 adag

2-3 dl tej

71

PLUSZ TIPP
Kerüljük a kész, hozzáadott cukrot tartalmazó
élelmiszereket, így a bolti gyümölcsjoghurtot
is. Helyette a natúr joghurthoz kevert, cukormentes vagy minimális cukrot tartalmazó, házi
befőzésű lekvárt javasoljuk. Idénygyümölccsel
vagy télen fagyasztott gyümölccsel tálaljuk,
akár még egy kis túróval is felturbózva!

NEM ELÉG CSAK ENNI, INNI IS KELL!
Ha keveset iszik, sok gyerek panaszkodik fejfájásra,
de ez lehet az oka a székrekedésnek vagy a koncentrálóképesség csökkenésének is. Ha szervezetünk víztartalma akár csak 2%-kal csökken, romlik a szellemi
teljesítőképesség.
Természetesen az aktívan sportoló gyerekeknek
ennél is többre van szükségük. Szomjoltásra legjobb
a tiszta víz, valódi gyümölcstea, citromos víz. Kerüljük

9+1 JÓTANÁCS SZÜLŐKNEK

u Reggelizzen együtt a család. A reggelizőpelyhek
tejjel a gyerekek kedvencei. Ha a natúr változatba tartoznak, esetleg zabból vagy hajdinából készülnek, remek
napindítók! Népszerűek a granolák is: a röviden sült
müzlinek fordítható étel természetes édesítőszerekkel
karamellizált gabonák és magok fantasztikus keveréke.
v Sulibüfé helyett uzsidoboz: az otthon elfogyasztott reggeli mellett a csomagolt tízórai is fontos.
Ha ezzel indul el a gyerkőc, kisebb eséllyel vesz majd
a sulibüfében chipset vagy édességet.
w Az otthon csomagolt szendvics készüljön teljes
kiőrlésű kenyérből, tartalmazzon magas hústartalmú
felvágottat vagy sajtot, és természetesen zöldséget is.
x Tízóraira csomagolhatsz neki házi készítésű
zabkekszet, ami bolti társával ellentétben nem tartalmaz hatalmas mennyiségű cukrot és adalékanyagomagazin > 2019. szeptember
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kat. Egyszerre nagyobb mennyiséget is készíthetsz
belőle, ami jól záródó dobozban napokig eláll.
y Ha nem lelkesedik a zöldségekért, légy kreatív! Készíts zöldséges vagdaltat, kerüljön az a zsemléjébe, így már simán átmegy majd a gyerkőc szűrőjén.
z Mindig legyen nála egy újratölthető palack,
amibe vizet tud tölteni. Ha az iskolai szabályzat is engedi, nyugodtan igyon óra közben is.
{ Nem kell teljesen lemondani az édességekről! A lényeg a mértékletességen van, valamint célszerű minőségi nassolnivalókat választani (pl. magas
kakaótartalmú étcsokoládé).
| A sport is nagyon fontos, naponta minimum
fél óra aktív testmozgást végezzenek a fiatalok!
} Az esti majszolás-nassolás a legegészségtelenebb: ahogyan a szülő a tévé előtt, úgy a gyerekek
a számítógépes játékok közben észre sem veszik,
milyen mennyiséget eszegetnek meg. Jó alternatívák
ilyenkor a felszeletelt gyümölcsök, az olajos magvak,
szárított almaszirom is.

+ 1 TIPP: MUTASSUNK JÓ PÉLDÁT!
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A végére hagytuk a legfontosabbat: ha szeretnéd,
hogy gyermeked egészségesen táplálkozzon, nem
elég, ha a megfelelő ételeket készíted neki. Lássa tőled is azt, hogy egészségesen étkezel!

HÁZI BANÁNOS ZABKEKSZ
HOZZÁVALÓK:
3 érett banán
(ha jó érett gyümölcsöt választasz,
nem is lesz szükség cukorra)
230 g aprószemű zabpehely
50 g kókuszreszelék
1 tojás
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Kezdetben lehet, hogy nehéznek és időigényesebbnek fogod érezni, hogy szem előtt tartsd, mi számít
egészségesnek, és mi nem. De tapasztalatból mondjuk, hogy a kis odafigyelés rövid időn belül mindennapi rutinná válik majd!
A cikk elkészítésében segítségünkre volt:
Inzám Bernadett dietetikus

A banánt törd össze villával, keverd
hozzá a többi hozzávalót. Kb. 15 percig hagyd állni, hogy a zabpehely kicsit
megszívja magát. Sütőpapírral bélelt
tepsire vizes kézzel tegyél kis halmokat, a tetejüket lapogasd le. 200 fokos
légkeveréses sütőben kb. 15 perc alatt
el is készülnek.
Ha a keksz kihűlt, tedd jól záródó dobozba, így napokig finom marad!

ROVATCÍM

,

!
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Saláták tiniknek
A kamaszok többsége ritkán eszik salátát, de mutatunk néhány receptet, amivel túljárhatunk az
eszükön (szemükön). Az édes paradicsomot és a kukoricát szeretik, de paprikából válasszunk
inkább kaliforniait. Ha valaki a kígyóuborkáról hallani sem akar, helyettesítsük neki csemege
uborkával. Ha a te kamaszod is válogatós a zöldségekben, akkor az alábbi salátaötletek
segíthetnek. Tedd elé egy tányéron, és láss csodát…!

CSIRKÉS TACOSALÁTA
• 1 nagyobb csirkemellfilé
• 1 kis doboz kukoricakonzerv
• 2-3 db paradicsom
• 2 db avokádó
• 1 csomag salátamix

TIPP:
Használh
atunk
hozzá gri
llcsirkét
is.

• tortillachips
• 1 citrom vagy lime leve
• olívaolaj
• só, bors
• 1 kis pohár tejföl
• 6-8 dkg cheddar sajt

A csirkemellet csíkokra vágjuk, és kevés olajon megpirítjuk. A paradicsomokat felkockázzuk. A megpucolt avokádót szintén kockákra vágjuk, és meglocsoljuk a citrom levével.
A csirkemellet összekeverjük a zöldségekkel,
meglocsoljuk kevés olívaolajjal, majd sózzuk, borsozzuk. Tálaláskor tetejére egy kanálnyi tejfölt teszünk,
és reszelt sajttal szórjuk meg.

TÉSZTASALÁTA
• 20 dkg (farfalle) tészta
• 10 dkg (kockázott)
bacon
• 10 dkg sonka
• 10 dkg csemege uborka
• 2 szál újhagyma

• 12 dkg (cheddar) sajt
• 1 cs salátamix
• 1 kis pohár tejföl
• 3 ek majonéz
• só, bors

A sonkát, a csemege uborkát, a sajtot egyforma kockákra vágjuk, az újhagymát felaprítjuk, és egy keverőtálba tesszük. A bacont egy serpenyőben megpirítjuk,
majd törlőpapíron lecsepegtetjük, és a zöldségekhez
adjuk. Utána kerül bele a sós vízben megfőzött, kihűlt
tészta is. Következhet az öntet: összekeverjük a majonézt a tejföllel, és ízlés szerint fűszerezzük. A saláta
csak a legvégén, a tálaláskor kerüljön bele.

Recept és fotó: Kőrösy Gabriella, gasztrogabo.hu
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menő

Az egészség is lehet
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Kamaszként a te kezedben is lehet az irányítás ahhoz, hogy jól érezd magad,
ne legyél beteg, ne hízz el. Izmos és fitt legyél, nagyra nőj, szép legyen a körmöd, a bőröd és a hajad. Legyen erőd és energiád, bírd a gyűrődést, jól tudj
koncentrálni. A titok egyszerű: mindehhez energiára van szükséged, amit
kiegyensúlyozott, változatos táplálkozással „tankolhatsz” a szervezetedbe.
Hányszor hallottad már, hogy egyél
sok zöldséget és gyümölcsöt? De tudod, miért van erre szükséged?
Immunrendszerünk sokféle betegség ellen tud védekezni, ehhez azonban úgynevezett védőanyagokra,
például vitaminokra van szüksége. Szervezetünknek
a saját fejlődéséhez és fenntartásához percenként
közel 100 millió sejtet kell pótolnia. Ebben segít az
ásványi anyagok serege. Az élelmiszerek közül a vitaminok és az ásványi anyagok legbőségesebben a
zöldségekben és a gyümölcsökben fordulnak elő.
A legtöbb vitamint és ásványi anyagot a nyers gyümölcsök és zöldségek tartalmazzák. A gyümölcsökben és zöldségekben különleges szénhidrátok is
előfordulnak, ezeket rostoknak hívjuk. A rostoknak
nagyon fontos feladatuk van, a bélrendszerben megkötnek és „kisöpörnek” sokféle káros anyagot a szervezetből. A zöldségekben és gyümölcsökben lévő
színes vegyületek az antioxidánsok, amelyek megmagazin > 2019. szeptember

védik a sejteket a környezet káros hatásaitól. Íz- és
illatanyagaik az emésztőnedvek termelését serkentik, ezáltal megkönnyítik az emésztést. Jelentős víztartalmuk pedig a szervezet folyadékháztartásának
egyensúlyát segíti. Tehát a zöldségek és gyümölcsök,
amellett hogy varázslatosan változatosak és finomak,
nagyban hozzájárulnak egészségünk megőrzéséhez.
Szóval a répa nemcsak azért kell, mert könnyebb
fütyülni tőle, a saláták pedig nem kizárólag a fogyózóké, hanem a sportolóké is.

Mennyi zöldséget és gyümölcsöt
együnk naponta?
A 6–17 éveseknek szóló új hazai táplálkozási ajánlás, az OKOSTÁNYÉR® végigvezet bennünket a legfontosabb táplálkozási tanácsokon. A zöldségekkel
és gyümöcsökkel kapcsolatban azt javasolja, hogy
„Egyél meg legalább 4 adag zöldséget vagy gyümölcsöt
naponta! Ebből legalább 1 adag friss vagy nyers legyen.”

UZSONNA

A napi 4 adag első hallásra soknak tűnhet, de
ha minden étkezéskor eszel zöldséget és/vagy gyümölcsöt, akkor könnyen betartható a fenti ajánlás.
Például reggelihez, ebédhez, vacsorához fogyassz
friss, szezonális kerti veteményeket, például jégsalátát, bébispenótot, paradicsomot, paprikát, retket,
uborkát. Kerülhetnek ezek a zöldségek szendvicsekre, lehetnek csíkokra vágra kefirből készült mártogatóshoz, de készülhet belőlük egy tál ízletes saláta
is. Kisétkezésekre választhatsz idénygyümölcsöket,
gyümölcssalátának vagy egy pohár natúr joghurttal,
házi gyümölcsjoghurtnak elkészítve. A zöldségek és
gyümölcsök azonban nemcsak a tányérodon szerepelhetnek, hanem a poharadban is. Ha nem tudsz
elegendő zöldség- és gyümölcsfélét megenni, akkor
szuper megoldás lehet, ha megiszod azokat finom,
frissítő turmixok formájában. A mennyiség mellett

arra is érdemes figyelned, hogy minél többféle színű
zöldséget és gyümölcsöt fogyassz, mert a különböző
színanyagok szintén segítik egészséged megőrzését.

A vitaminbevitelt salátakeverékekkel
tudod legkönnyebben biztosítani,
amelyek a boltok hűtőpolcain frissen,
ropogósan, előre csomagolva várnak rád.
A helyes étrend megválasztásának kulcsa a szüleid
mellett tehát már a te kezedben is van. A táplálkozásodra való odafigyeléssel egészséged megőrzéséért
és a sikeres sportteljesítmény eléréséért is nagy lépést teszel. Edd meg a szivárvány színeit és salátázz
együtt a családdal, a haverokkal, mindennap!
SZÖVEG: Shenker-Horváth Kinga dietetikus
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HÍROLDAL

Hírek a márkák világából
Sportoljatok és
salátázzatok mindennap!

A rendszeres testmozgás és a megfelelő táplálkozás nagymértékben hozzájárul egészségtudatos életmódunk kialakításához. A vitaminbevitelt az
Eisberg természetes úton, friss, ropogós és finom salátakeverékei révén
biztosítja, zömében hazai forrásból. Az Eisberg Hungary 2019-ben már
9. alkalommal kapta meg a Superbrands díjat. Az üzemükben kiépített
modern technológia és motivált csapatuk összhangjával évente 7200
tonna konyhakész salátaterméket állítanak elő kiváló minőségben,
ez 23 millió zacskó salátát jelent.

Fontos a kiegyen
súlyozott étrend!
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A hétszeres Superbrands díjas Lidl
Magyarország elkötelezett az egészséges
és kiegyensúlyozott étrend támogatása
mellett. Pikok Pure termékcsaládjának
húskészítményei rendkívül magas hústartalommal (94%) rendelkeznek, tartósítószert és ízfokozót sem tartalmaznak, csak
természetes összetevőkből állnak, így az
egészséges és tudatos táplálkozás alappillérei lehetnek a magyar háztartásoknak.

Miért válassza
a PIKOK PURE
termékcsaládot?
KIEMELKEDŐEN MAGAS
HÚSTARTALOM

ÍZFOKOZÓMENTES
TARTÓSÍTÓSZERMENTES
CSAK TERMÉSZETES
ÖSSZETEVŐKBŐL

lidl.hu/pikokpure

Keresse 12 féle pikok pure
termékünket állandó kínálatunkban!

Márka = retró?
Nem csak Te vagy, aki így véli. Ám a Márka üdítő virágzása során
ennél többé vált. A trendi dizájn és az egyedi ízek mellett a palackok
részben újrahasznosított alapanyagból készülnek, a fittebb életmód
fontossága miatt pedig a zéró mellett energiaszegény üdítőket is kínálnak vevőiknek. A márkacsalád méltán nyerte el ezért 2019-ben
az Év terméke díjat az Inspira Visionary Research 2000 fős közvélemény-kutatása alapján, szénsavas üdítőital kategóriában.
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Gyulai. Több
mint 150
éve a miénk!

A füstölt kolbász illata.
A reggeli májkrémes kifli roppanása. Buszos kirándulások
kolbászos szendvicse, közös
reggelik, vacsorák, ebédre
rakott krumpli… Nevetés.
Jó hangulatú beszélgetések,
talán ma ráérünk, végre nem
rohanunk, meghallhatunk még
egy történetet.
Ez a Gyulai!

UZSONNA

1. SZENDVICSSÜTŐ
Toast kenyérből már félbarna és teljes kiőrlésű
változat is kapható. Ha ilyet tartunk otthon, még
a lustább kamaszoknál is könnyen elérjük, hogy
meleg uzsonnát készítsenek maguknak: kevés
vajjal megkent kenyérszeletek egy szelet sonkával
és egy szelet sajttal összesütve. Arra azonban
nekünk sincs receptünk, hogyan vegyük rá őket,
hogy a vacsi készítése közben alkalmanként a
többi családtagra is gondoljanak.

TOP 3
hasznos
konyhai kisgép
Nélkülözhetetlenek, ha van kamaszod

Vannak olyan konyhai kisgépek, amelyeket a tizenéves
kamaszok is önállóan és szívesen használnak, a tapasztalat
mondatja velünk. Eláruljuk, melyik az a három, amelynek
mindenképpen szoríts helyet a konyhapulton.
Tipp:
mirelit
krumplival,
zöldségekkel, sajttal,
csirkemellel
is működik.

2. LÉGKEVERÉSES
FRITŐZ, AVAGY AZ OLAJ
NÉLKÜLI SÜTŐ

Tipp: érdemes
olyan típust
választani,
amelynek
több betétje
is van, így sajt
grillezésére vagy
gofrisütésre is
alkalmas.

Tipp: ha a
strapabíróbb
készülékek
közül választunk, a jeget is
simán összeőrölhetjük a
gyümölccsel.

A légkeveréses technológia lehetővé teszi, hogy ízletes ételeket készítsünk olaj használata nélkül. Az
Airfryer, vagy más néven olaj nélküli
fritőz használata közben kevesebb
szag és gőz keletkezik, mint egy hagyományos serpenyőnél, kevesebb
áramot használunk, mint ha bekapcsoljuk a nagyobb légköbméterű sütőt, és a tisztítása is egyszerű. Nem
kell felügyelnünk sütés közben az
ételt, és mivel a sütési idő csupán
pár perc, ezért kiválóan alkalmas
mindennapi használatra is.
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3. TURMIXGÉP
Magától értetődőnek tűnik, de
azért valljuk be, ez a konyhai
eszköz a legtöbb konyhában nem
állandó szereplő. Pedig nagyon
ajánljuk, ha gyümölcsfogyasztásra szeretnénk rávenni a húzódozó
kamaszt. A banánturmix minden
gyerkőc kedvence, a tejes italok
kalciumban is gazdagok. Hadd
fedezzék fel, hogy a banánnál
vannak izgalmasabb összetevők
is: eper, málna, erdei gyümölcsök,
dinnye. De a körte is ízletes hozzávaló.
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X-EPIL
hirdetés

EGÉSZSÉG

TABUTÉMÁKRÓL KAMASZOKKAL
Mindig úgy gondoltam, jó a viszonyom a lányommal,
velem mindent meg tud beszélni. Ezért is vártam titkon,
hogy elérkezzen az a „bizonyos” anya-lánya beszélgetés a menstruációról, amikor bizalmas dolgokat kérdez
majd, és őszinte válaszokat akar. Az olyan típusú kérdések, mint hogy „Jaj, anyu, mi történik velem?” vagy „Most
mihez kezdjek?” nem hangzottak el. Hogy miért nem?
Én mosom a ruháit, tehát pontosan tudom, mikor lett „nagylány” az én kis hercegnőmből. Amikor
pedig éppen kifejtettem volna, hogy a naptárban hogyan jelölje be a menstruáció kezdő napját egy nagy
M betűvel, és hogyan számolhatná ki onnan a 28 napos ciklust, letorkolt azzal, hogy „Tudom, tudom, már
letöltöttem az appot.”
Szóval így működik ez. A kamaszokat, fiúkat és lányokat egyaránt érdekli a saját testük, tudni akarnak a
változásairól: miért nő bajuszom, mit tegyek, ha menstruálok, hogyan szőrtelenítsek? De valószínűleg kevés
gyerek mer őszintén kérdezni is erről. Mivel pedig a világ összes tudása ott van a kezükben a mobiltelefonon,
ott fogják keresni a válaszokat. Ezért fontos, hogy megbízható forrásból, olyan emberektől szerezzék meg
azokat, akik értenek a kamaszok nyelvén, akik ismerik
a problémáikat, és korrekt válaszaik vannak. Mert megfelelő válaszokra szükségük van. Még ha nem is tőlünk.

A SZÜLŐ IS MEGTANULHATJA, HOGYAN
LEGYEN ŐSZINTE
A kamaszkor változásai ma már 8–13 éves korban
elkezdődnek, és átlagosan 5–7 évig tartanak. Sokkal
zökkenőmentesebbé tehetjük gyerekünk számára a
kamaszkor kezdetét, ha előre felkészítjük őt a várható testi változásokra. A gond csak az, hogy hogyan.
Sok szülő zavarban van, amikor a testi változásokról, vagy éppen szexről kellene beszélni a gyerekével. Pedig beszélgetni kellene vele a menstruációról, a magömlésről, az erekcióról. Fontos elmondani,
hogy léteznek nemi úton terjedő betegségek, hogy
a termékenység azt is jelenti, hogy teherbe tudunk
esni, hogy milyen védekezési módok léteznek, és
pontosan mi ellen nyújtanak biztonságot. Nem kell
tökéletesnek mutatkoznunk vagy mindent tudnunk
a témáról, elég, ha őszinték vagyunk és hitelesek.
A szülő feladata ilyenkor még inkább az, hogy alapos
kutatómunkát végezzen, olvasson, nézzen utána,
tanuljon erről. Már van segítség is hozzá: yelon.hu/
szülőknek.
A cikk elkészítésében szakmai segítséget nyújtott a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, melynek küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak érvényesítése és támogatása. Célja, hogy a felnőtt társadalom minél szélesebb körben vállaljon felelősséget, és tegyen a
gyerekek kiegyensúlyozott fejlődéséért: www.hintalovon.hu.

NÉZD MEG VIDEÓN!

A szülői minta nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekünknek egészséges és pozitív lehessen a saját testéhez és a testiséghez való viszonya. Segít az is, ha megbízható források felé tereljük a gyereket: ha megosztunk vele egy okos linket vagy kezébe adunk az ő korosztályának szóló, szexualitással foglalkozó könyvet.
Sőt! Már videós segítség is elérhető, amely beszél helyettünk. A YELON program új videosorozata
tabuktól mentesen, lányoknak és fiúknak külön-külön megválaszolja a legfontosabb testi-lelki változások
okát és jeleit. A kamaszkorról szóló videóik közül néhány:
1 www.yelon.hu/video/879/szortelenites-menstruacio-pattanasok

1

2

3

4

2 www.yelon.hu/video/878/bajusz-pattanas-izzadsag-mi-van-a-testemmel
3 www.yelon.hu/video/859/mellek-es-egyebek-a-lanyok-serdulokora
4 www.yelon.hu/video/880/mi-az-a-merevedes
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Pattanásos lettem! VAN segítség?
Tudom, hogy a szép bőr kincset ér egy olyan világban, ahol tiniként folyton összeméritek
magatokat kortársaiddal, ki az okosabb, ügyesebb, menőbb, helyesebb, szebb. Talán egyelőre az
sem érdekel, hogy a szépség belülről fakad. De van segítség, ha téged is utolértek a pattanások!
1. ISMERD A BŐRÖDET!

A bőrtípusod lehet zsíros, száraz vagy vegyes. Ez függ attól, milyen géneket örököltél, függ az élelmiszerektől és italoktól,
amiket elfogyasztasz, és a kozmetikai
szerektől, amiket magadra kensz. Ha sok
káros anyagot viszel fel vagy be a szervezetedbe, a bőröd azonnal reagál. Ha bizonytalan vagy, melyik típusba tartozol, kérdezz
meg egy kozmetikust!

A tini korban a pattanások megjelenése egy termé
szetes folyamat. Abban a korban vagy, amikor vál
tozik a hormonháztartásod, és növekszik a faggyú
termelésed, de vigasztaljon, hogy a legtöbbeknél ez
a jelenség szinte teljesen megszűnik 4-5 éven belül.
Addig azonban van jó néhány dolog, amit megtehetsz!

2. IGYÁL VIZET!

A bőséges vízivás a szervezet méregtelenítésében
játszik fontos szerepet. Vesénk csak akkor képes
megfelelően működni, ha folyamatosan pótoljuk a
nap során elveszített vízmennyiséget. Sokat tehetsz
tehát a bőrödért, ha elég folyadékot fogyasztasz.
A folyadék pedig víz legyen, legalább két liter naponta! A kávé, az energiaitalok nem a bőröd barátai.

3. ALAPOZÓK, ARCKRÉMEK

A lányok hamar az alapozóhoz nyúlnak, ha
valami csúnyaságot vesznek észre a bőrükön.
Sajnos ezzel el is tömítheted a pórusaidat, és
a bevitt szennyeződéstől még több mitesszer
és pattanás jelenhet meg az arcodon. Fontos,
hogy ne használj sok alapozót, és csak olyat válassz, ami jó minőségű, nem alakít ki teljesen
lezáró felületet, nincs benne illatanyag vagy
allergén, ami irritálhatja bőrödet.
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4. ÉTKEZÉS

Jobb megelőzni a pattanások kialakulását, mint utólag kezelni őket.
Figyeld meg, hogy milyen ételek fogyasztása után szaporodnak a pattanások a bőrödön, és abból fogyassz
ritkábban! Az uborka például jótékony
méregtelenítő, hatása az arcon is jelentkezhet. A zsíros tejtermékek, így
a tejföl túlzott fogyasztása is szintén
a pattanások megjelenését segítheti.

+ TIPP: A KOZMETIKUS

Sokszor a pattanások nyomkodása csak
újabb pattanásokat idéz elő, ahogy a fag�gyúmirigyek a zsírtalanításra reagálnak. Az
nem jó, ha te magadnak piszkos kézzel, vagy
körömmel nyomkodod ki a pattanásaidat.
Negyedévente egy arctisztító kezelés egy kozmetikusnál mélyebb tisztítást végez.
magazin > 2019. szeptember

5. MOSS ARCOT RENDSZERESEN!

Az esti arcmosás azért fontos, mert a sok por, ami
napközben a levegőben kering, mind az arcunkon
landol. A reggeli arcmosás azért kell, mert a szervezet éjjel regenerálódik és tisztul, kilöki magából a
szennyeződéseket. Bőven elegendő, ha langyos vízzel mosol arcot. Amikor pedig erősítésre van szükséged, akkor a természetes alapanyagokhoz nyúlj!
A teafa kivonata remekül tisztít, fertőtlenít, gyulladáscsökkentő hatású és nem irritál.
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Receptúra 571 – Paradicsomos Arc- és Testápoló Krém

EGÉSZSÉG

Mit eszik
az agyunk?
Agyunknak sok energiára van szüksége, mert a benne található mintegy 100
milliárd agysejtet, a neuronokat működtetni kell. Olyan ez, mintha egy anyának százmilliárd éhes gyerekszájat kellene etetnie, jóllakatnia mindennap. Nem
mindegy, miből nyerjük az energiát, azaz mivel etetjük az agyunkat.
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A test működéséhez akkor is energia kell, ha egész
nap ágyban fekszünk, és nem csinálunk semmit. Ha
felkelünk és elmegyünk az iskoláig, az izmaink használata miatt már extra energiára van szükség, és még
több kell a suliban a koncentrációhoz, vagy feladatmegoldás közben. Pláne, ha stresszes, szorongást
előidéző vizsgahelyzetben vagyunk.

Mennyit eszik az agyunk?
Ahhoz képest, hogy milyen kicsi szerv, nagyon sokat.
Ha pedig dolgoztatjuk, akkor még többet. Nyugalomban agyunknak mintegy 14 kalóriára van szüksége óránként, míg szellemi munka közben ennek
a többszörösére. Agyunk működése a vérkeringés
15%-át, a test oxigénfelvételének 20%-át használja,
magazin > 2019. szeptember

de fő energiaforrása a glükóz. Az elfogyasztott szénhidrátokból lebomló glükóz negyedét az agyunk
lestoppolja a saját szükségleteire. Mivel az agynak
nincsenek saját energiatartalékai, ezért történik
meg az, ha a vérben lecsökken a cukorszint, akkor
az agy nem jut elegendő energiához, így álmosabbak, ingerlékenyebbek leszünk vagy szédülés, ájulás
is előfordulhat.
TUDTAD?
A z agynak a túléléshez percenként 0,1 kcal
energiára van szüksége. Ez az érték akár
a tizenötszörösére is megnőhet, például matematikafeladatok megoldása közben.

EGÉSZSÉG

Az idegrendszer barátai
Mint azt több kutatás már bizonyította, egyes
vitaminok és tápanyagok pozitív hatással
vannak az agyműködésre, a reakcióidőnkre,
a tanulás és megértés folyamatára. Összegyűjtöttünk néhányat ezek közül, amelyekkel
javíthatod a memóriád, koncentrációs képességedet, hogy jobb teljesítményt nyújthass
a tanórákon:

B1-vitamin
A B1-vitamint (tiamin) fedezték fel a vitaminok
közül elsőként. Állati és növényi eredetű élelmiszerekben is megtalálható: sertéshús, tonhal, burgonya és a hüvelyesek, valamint a tej és a tojássárgája.

B9-vitamin
A B9-vitamin (folsav) fele a májban tárolódik, ezért
a B-vitamin-hiány gyakran vezet májkárosodáshoz.
Többféle élelmiszerből is kinyerhető, például spenótból, brokkoliból, hüvelyesekből vagy lencséből.

C-vitamin
A C-vitamin az agyban óriási koncentrációban megtalálható. Citrusfélék, a gránátalma és egyes zöldségek
(friss petrezselyem, brokkoli, kelbimbó) is tartalmazzák. Mivel a szervezet nem képes tárolni, ezért napi
rendszerességgel kell legalább 70-90 mg belőle.

Kalcium
Az egyik legfontosabb ásványi anyag, ami nem
csak a csontok, de az agy szempontjából is kritikus:
a kalcium. Talán kevésbé köztudott, de a tej mellett
a mák, a földimogyoró és a mandula is nagy arányban tartalmazza.

Magnézium
A magnézium aktiválja a B-vitaminokat, ezért is találjuk meg együtt ezeket étrend-kiegészítőkben, vitaminkészítményekben. A spenótban, valamint a dióban,
szezámmagban és tejtermékekben (sajtban, túróban,
tejben) lelhető fel nagyobb mennyiségben.

Cink
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A cink a szárnyasok húsában, a búzacsírában, zabkásában, a joghurtban, és a szőlőben is megtalálható. A jobb felszívódás érdekében C-vitaminban
gazdag ételt érdemes fogyasztani hozzá.

Omega-3 zsírsav
Az omega-3 zsírsav egyik fajtája az emberi agy alkotóeleme. Mivel szervezetünk nem tudja előállítani,
táplálkozásunktól függ, hogy mennyi omega-3 zsírsavhoz jutunk hozzá. A legjobb természetben megtalálható omega-3-forrás a chiamag.

Koleszterin
Sokan hiszik azt, hogy a tojás koleszterintartalmából kifolyólag egészségtelen, ez viszont tévedés,
az agynak nagy szüksége van koleszterinre. Testünk
legzsírosabb szerve az agy – 60%-ban zsírból áll és
szervezetünk koleszterinjének 25%-a itt található.
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Avokádó – a titkos fegyver
Az avokádót a bogyós gyümölcsök közé sorolják.
A legtöbb szénhidrátot tartalmazó gyümölccsel ellentétben az avokádó 75%-ban egyszeresen telítetlen
zsírsavakból áll. Ez a zsírsav lelhető fel az olívaolajban
is. Az egyszeresen telítetlen zsírsavak hozzájárulnak
szervezetünk acetilkolin-termeléséhez, így jótékonyan hatnak a memóriára és gyorsítják a tanulási
folyamatokat. Az avokádóban találhatók továbbá C,
E, K és B komplex vitaminok is.

A csoki nem csak boldogít
Az étcsokoládé, főként ha 70%-os vagy annál magasabb kakaótartalmú, 300 különböző vegyületet
tartalmaz. Az ásványi anyagok közül magnéziumban gazdag, de található benne némi koffein is, így
jótékony hatással van memóriánkra és koncentrációs képességünkre is.
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Vitaminokkal a jobb iskolai
teljesítményért

Az étrend-kiegészítők lehetnek vitaminok, ásványi
anyagok, aminosavak, zsírsavak, és mind olyan táp
anyagokkal látják el a szervezetet, amelyeket lehet,
hogy nem fogyasztunk megfelelő mennyiségben.
A tápanyagok utánpótlása mellett a megfelelő agyműködést nagyban segíti a rendszeres testmozgás
és a pihentető alvás is.
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ROVATCÍM
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Milyen a jó

tanulási környezet?
1
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A tanulási környezet
jelentős hatással van a tanulók fejlődésére és teljesítményére
egyaránt. Több nemzetközi kutatás
és hazai tanulmány is kimutatta, hogy a
gyerekeket körülvevő tereknek és az ezekben a terekben található tárgyaknak elementáris hatása van mind a tanulásra,
mind a képességek fejlődésére, mind
a társas kapcsolatokra. Nézzük
meg, milyen a jó tanulási
környezet!

A GYERMEKKÖZPONTÚ TANTEREM VALAMENNYI TANULÓ SAJÁT FEJLŐDÉSI ÜTEMÉT TÁMOGATÓ KÖRNYEZET,
AMELYBEN MINDEN FELTÉTEL ADOTT AHHOZ, HOGY
A BENNE ÉLŐK A LEHETŐ LEGJOBBAN TANULJANAK.
AZ IDEÁLIS TÉR ÚGY FUNKCIONÁL, MINT EGY MÁSODIK TANÍTÓ: MOTIVÁLJA A GYEREKEKET, FELGYORSÍTJA
A TANULÁST ÉS CSÖKKENTI A VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKAT.
TÁMOGATJA A FENNTARTHATÓ TANULÁS KÉT FONTOS
FORRÁSÁT: AZ AKTIVITÁST ÉS A MOTIVÁCIÓT.

1

A tanterem a tanulási környezet egyik fontos eleme, amelyben napjaik nagy részét
töltik a gyerekek. Ezért olyan sajátosságokkal kell hogy rendelkezzen, amely a biztonságot nyújtó
otthont imitálja: barátságos, szeretetteljes, kényelmes,
nyugalmat áraszt, és egyben stimulál, jól szervezetten,
sokszínűen és hívogatóan segíti elő a tanulást.

2

Az ideális tanterem olyan differenciált tér,
amely egyszerre kínál lehetőséget az aktivitásra és a pihenésre, az önálló és a csoportos munkára. Ha a tér jól szervezett, átgondolt,
akkor egyszerre többféle tevékenység végzését is
képes biztosítani. A legjobb, ha ezek a terek elkülönülnek egymástól színekben, formákban, anyagokban,
és persze a tárgyak jellemzőiben is:
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– az ellazulást, pihenést puha, kellemes anyagokkal bevont kényelmes ülő- és fekvést is biztosító
szivacs- vagy babfotelek, párnák biztosítják;
– a csendes egyéni tevékenységek helye lehet
egy olvasósarok lámpával, szőnyeggel. A tér akár egy
függönnyel is leválasztható, mely alkalomadtán színházi függönnyé válhat, a mögötte lévő olvasósarok
pedig egy előadás színpada is lehet;
– a barkácsolás, a technikai vagy kézműves
munka színtere távolabb helyezve, akár a különböző
eszközök tárolására alkalmas polcos térelválasztókkal
jól elkülöníthető.

3

Fontos jellemző az esztétikai minőség,
a mindenből annyit és csak azt, amennyi
funkcionálisan szolgálja a tanulás optimális eredményességét. A termek hangulatát nagymértékben meghatározó esztétikai megjelenés, díszítő
elemek sokasága, sokszínűsége gyakran öncélú, akár
figyelemelterelő, zavaró is lehet.

4

Sok esetben kis beavatkozással javíthatók
a meglévő hagyományos iskolaépületek
téri adottságai is. A tantermek előterében
lévő folyosószakaszok berendezésével plusz helyet
lehet nyerni. A belső falak részleges áttörése és

EGÉSZSÉG

üvegezése ráadásul a tanórai munka számára is aktiválni tudja az alulhasznosított közlekedőtereket. Ez
az átlátás teszi ugyanis csak lehetővé oktatás közben
az osztálytermek előtereiben önállóan dolgozó diákok
szemmel tartását és az eltérő térrészekben lévők közötti
kommunikációt.

5

A változatos tanulási helyzetek érdekében fontos strukturált módon berendezni
az osztálytermet, azaz olyan eltérő felszereltségű tágasabb és védettebb térrészekre van szükség, amelyek kialakítása és téri hangulata kifejezetten
ösztönzi az ott folytatandó tevékenységet. Erre példa
a vizes projektmunkazónák mosható burkolata és berendezése, vagy a megemelt pódiumon, galérián vagy
ablakbélletben kialakított kárpitozott elvonulóhelyek.

+

Plusz tipp: Az iskolák leggyakoribb
problémája a tér szűkössége. A hely
hiánya mobil bútorok beszerzésével
vagy készítésével orvosolható. Ma már elérhetők
görgős, de rögzíthető asztalok, székek vagy táblák, de a polcok és tárolók alá akár házilag is lehet
kerekeket barkácsolni.
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A Kölöknet.hu portál az elmúlt tanévben pályázatot hirdetett „Jól működő osztályterem” címmel, melyben a legjobb
tanulási tereket keresték. Az illusztrációként használt fotókon a
nyertesek termei láthatók:
1 – 3 Becsehelyi Általános Iskola,
2 Árpád Szakgimnázium, Székesfehérvár

Az otthoni tanulási
környezet kialakításakor
is hasonló alapelveket érdemes
követni: a környezet stimulálja
a gyermek érdeklődését, melyben
élvezheti a tanulást és biztonságban
érezheti magát. Amikor környezetünk tükrözi az érdeklődési körünket és jó érzés benne lenni, akkor tudunk igazán tanulni.
3

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
Németh Szilvia oktatáskutató,
T-Tudok Zrt.
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Fókuszban a kreatív tanulás
Mi az a Kreatív Partnerség Magyarország program?
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A Kreatív Partnerség
Magyarország program az ún. Creative
Partnerships nemzetközi program magyarországi adaptációja és továbbfejlesztése, amely
2015 óta működik. A magyarországi program gazdája a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató
Központ Zrt.
A program során innovatív és hosszan tartó
együttműködés alakul ki az iskolák és a különféle
területről érkező kreatív szakemberek, művészek kö-

Fegyelmezett

MELY ORSZÁGOKBAN FUT A PROGRAM?
Nagy-Britanniában 2002 óta több mint 1 millió diák
és 90 000 tanár vett részt a programban, amely
8000 sikeres projektet eredményezett több mint
5000 oktatási intézményben. Jelenleg a világ számos
pontján alkalmazzák a módszert. Magyarországon
a 2013/14-es tanévtől a Pécsi Tudományegyetem

Együttműködő

• Saját eredményei
megosztja másokkal
• Visszajelzéseket ad és
fogad
• Közösen hoz létre új
dolgokat
• Folyamatosan
fejlődik
• Fejleszti a kézügyességét
• Kritikai észrevételeket fogalmaz meg

zött annak érdekében, hogy a közösen tartott tanórák hatására javuljon a tanulók teljesítménye, nőjön
a tanulási kedvbe és fejlődjön a kreativitása és kritikai gondolkodása is.

Kíváncsi
5

5
3

3
2

2
1

5

4

3

• Kapcsolatot teremt különféle dolgok
között
• Használja a megérzéseit
• Különféle megoldásokra törekszik, nem
másol egy-egy bevált megoldást
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• Felfedez és kutakodik
• Rácsodálkozik új dolgokra
• Kérdez és kihívásokat kered

4

4

2

1
1

1
1

2

2
3
4
5

Képzeletgazdag

3

4

5

Kitartó
• Jól kezeli a bizonytalanságot
• Kitartó, szívós, újra és
újra próbálkozik
• Megbírkózik a nehézségekkel
• Mer másnak lenni,
mint a többiek

TEHETSÉG
Művészeti Karának az együttműködésében kísérleti
jelleggel indult el a program. A Kreatív Partnerség
Magyarország program azóta is sikeresen működik,
egyre több település és iskola bevonásával. A pécsi
Bártfa Utcai Általános Iskola a program modell iskolájaként egész évben nyílt órákkal várja a látogatókat.

MIÉRT A KREATIVITÁS?
A kreativitás egy olyan képesség, amely alkalmassá
tesz bennünket arra, hogy megkérdőjelezzük a körülöttünk lévő dolgokat, hogy újszerűen közelítsünk a
problémákhoz, és hogy innovatív módon oldjuk meg
a feladatainkat. Ezek a képességek pedig ma már
a munkaerőpiacon is elengedhetetlenek. A kreatív
tanulás emellett hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek
elképzelhessék, milyen világban szeretnének élni, és
motivációt is ad ahhoz, hogy ennek elérése érdekében
megfelelő lépéseket is tegyenek.

A KREATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁSA

jelentősen nőtt, ráadásul a hátrányos helyzetű diákok
eredményei is felülmúlták az országos áltagot. A szülők pedig egyre kíváncsibbá váltak az iskolában folyó
munka iránt, és gyakrabban vállaltak aktív szerepet az
iskolai életben.

A MAGYAR PROGRAMGAZDA
A Kreatív Partnerség Magyarország program gazdája a T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató
Központ Zrt. amely 2016 óta képviseli Magyarországot
az OECD CERI „Kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztése és mérése az oktatásban” elnevezésű nemzetközi projektben, illetve a Kreatív Partnerség program módszertanának meghonosításával, elkötelezett
híve a kreatív oktatás magyarországi terjesztésének.
A programról és az elérhető intézményi és egyéni szolgáltatásokról bővebben lásd:
www.kreativpartnerseg.hu

A helyi programok elemzése azt mutatja, hogy a Kreatív Partnerség projektek az összes résztvevőre – a
gyerekekre és szüleikre, tanárokra, iskolákra és a kreatív szakemberekre – is egyaránt pozitívan hatnak. Az
iskolák rendre úgy vélik, hogy sokkal inkább diákközpontúvá vált az intézmény, a diákok teljesítménye is

Kapcsolattartó: Németh Szilvia,
ügyvezető igazgató
E-mail: szilvia.nemeth@t-tudok.hu

„Hogyan tudnék jól segíteni a gyerme
kemnek az önálló tanulásban?”

15 0 0 0 Ft
Szülo-tréning az eredményes,
kreatív és jó tanulási élményért

„Hogyan válhatna jó élménnyé számára
a tanulás?”
Ha szülőként Önt is hasonló kérdések foglalkoztatják, ha tehetetlennek érzi magát és nem lát kiutat a visszatérő iskolai/tanulási problémákból, de
szeretne végre megbirkózni velük, akkor jöjjön el
egynapos szülői tréningünkre, ami bevezeti Önt a
kreatív tanulás világába.
Itt tud regisztrálni: info@t-tudok.hu
A tréning időpontja:

2019. október 5. (szombat) 9:00-16:00
Helyszín: Kreatív Partnerség Magyarország
1035 Budapest, Vihar utca 18.

WWW.T-TUDOK.HU
91

A képzés dí

A kreatív tanulást a középpontba állító, sajátélmény-központú képzésünk megoldásközpontú
technikák kipróbálását célozza meg, a résztvevők
számára élvezetes feladatokat és önfeledt gyakorlási lehetőséget is biztosítva.
8:30-9:00 Érkezés
9:00-12:00: A hatékony tanulás kreatív útja. Mik
az eredményes, de élvezetes tanulás fő feltételei?
Mit értünk jó tanulási élmény alatt? Bevezetés a
kreatív tanulás rejtelmeibe- saját élmény alapú
tréningen keresztül.
12:00-12:30: Szendvicsebéd
12:30-15:30: A kreatív tanulás megvalósításának
módja és lépései. Milyen feladatok, tanulási technikák segítségével tehetjük eredményesebbé a tanulást? Hogyan motiválhatjuk és támogathatjuk megfelelően gyermekünk tanulását? Szülői praktikák az
otthoni kreatív tanulási folyamat megteremtésére.
15:30-16:00: Kérdések és válaszok. Megoldásra
váró egyéni esetek összegyűjtése.
Bővebb felvilágosítás: kreativpartnerseg.hu
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TEHETSÉG

Lúzergyanús fiatalokból
— tehetséges felnőttek
A TEHETSÉG SOKSZÍNŰ, A LEGRITKÁBB ESETBEN SIMULÉKONY. SOKSZOR KITÖR, KERESI A KORLÁTAIT, AMIKET AZTÁN LEDÖNTHET. ÁLMOT FELADNI NEM AKARÓ, AZ ÚTJUKAT FOLYTON KERESŐ
TEHETSÉGEKET MUTATUNK MOST, AKIKBEN SOKSZOR A SAJÁT CSALÁDJUK SEM HITT. HA MI LETTÜNK VOLNA A SZÜLEIK, VAJON MIT GONDOLTUNK VOLNA RÓLUK? ÉS ÉLETÜK, TEHETSÉGÜK FÉNYÉBEN VAJON LEHETSÉGES-E MÁSKÉPP TEKINTENI SAJÁT GYERMEKEINKRE?

N
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em ment neki a tanulás, diszlexiája hátráltatta, hogy megértse a tananyagot.
Szinte mindenből korrepetálásra szorult, helyesírása a mai napig csapnivaló.
16 évesen hagyta el az iskolát, nem is érettségizett le. Szakképesítő vizsgát
tett háztartástanból, majd cukrászként kezdett dolgozni. Később helyettes chef lett egy
londoni étteremben, itt figyelt fel verbális intelligenciájára a BBC producere. Életében
először 38 évesen olvasott végig egy könyvet, miután húszat maga is megírt. Ő Jamie
Oliver brit sztárszakács.

V

áltozó tanulmányi eredményű diák volt. Természeti intelligenciája magas volt, a
nyelvekkel azonban nehezen boldogult. Latinból, görögből és németből a gimnázium első osztályában csak elégségest kapott. Rajongott a hegyekért, nagyszerű
hegymászó volt. Apja nyomására jogi karra ment, azonban két év után felhagyott vele. Hei
delbergbe ment természettudományt tanulni, ahol „Summa cum laude” fokozattal doktorált. Ő Eötvös Lóránd, fizikus, akadémikus, a budapesti tudományegyetem névadója.

A

Á

suliban rosszul ment neki a matek, az írás és az olvasás. Édesapjával egyszer
dinoszauruszfosszíliákat talált, a gyűjtés azután a szenvedélyévé vált. Egy állami vásáron középiskolásként kiállította a gyűjteményét, ahol a helyi egyetem
professzora felfigyelt rá, és meghívta az egyetemre annak ellenére, hogy gimnáziumi
eredményei csak elégségesek voltak. Elkezdte, abbahagyta, majd újrakezdte az egyetemet, de diplomát nem szerzett. Végül technikusként helyezkedett el. Két év múlva
megírta korszakváltó tanulmányát a gondoskodó dinoszauruszokról. Ő Jack Horner
őslénykutató, a Chapman University professzora, aki számos őslénytani felfedezés mellett tanácsadóként a Jurassic Park-filmek elkészítésénél is közreműködött.

ltalános iskolában kétszer kellett pótvizsgáznia, középiskolában háromszor.
Tizenévesen külföldieket kalauzolt a városukban ingyen, így csiszolva angoltudását. Ennek ellenére csak harmadik nekifutásra vették föl a főiskolára, ahol
angoltanár végzettséget szerzett. Több munkával is próbálkozott. Egyszer 24 jelentkező
közül egyedül őt utasították el egy gyorséttermi állásinterjún. Tízszer próbált felvételizni a Harvardra sikertelenül. Internetes kereskedő cégét a Szilícium-völgy befektetői azzal utasították el, hogy nem nyereséges az az üzleti modell, amit kigondolt. Ő Jack Ma,
a legnagyobb kínai internetes kiskereskedelmi vállalat, az Alibaba társalapító elnöke,
Kína leggazdagabb embere.
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T
N

úlsúlyos kislány volt, ami miatt csúfolták és zaklatták az iskolában. Színjátszókörbe járt, de alkata miatt főszerepet nem kapott. 16 évesen otthagyta
az iskolát és egy élelmiszerboltban kezdett dolgozni, mellette kitartóan járt
forgatásokra. Egy évre rá 175 jelentkezőből választották ki egy film főszerepére. „Én
voltam az a gyerek, aki soha nem nyert versenyt. Nem ugrottam a legmagasabbra,
soha nem álltam a lista élén” – mondta magáról egy interjúban. Ő Kate Winslet,
Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas angol színésznő.

em ment neki sem a nyelv, sem a történelem, sem a matematika. Évet kellett ismételnie, húgával járt egy osztályba, és még így is rosszabb jegyeket
kapott, mint a testvére. Diszlexiája miatt szinte egyáltalán nem tudott olvasni, a tanárok úgy gondolták, hogy nem viszi sokra. 18 évesen megalapította első cégét,
mely csődbe ment. Később erről úgy nyilatkozott: „ez volt az én egyetemi képzésem”.
28 évesen saját nevével új márkát hozott létre. Ő Tommy Hilfiger divattervező, üzletember, az Amerikai Divattervezők Tanácsának életműdíjasa.

N

U

em volt jó tanuló. A gimnáziumból is első évben kibukott, szakközépiskolában
folytatta tanulmányait, de itt is annyira rosszul tanult, hogy évismétlésre kényszerült. Csak 20 évesen tett érettségit, és 32 éves volt, amikor a jogi karon diplomázott. Közben rövid ideig vasúti forgalmistaként dolgozott, de volt biztosítási ügynök,
kereskedő, postás, és egy vasműben segédmunkás is. Élményeiből sokat merített későbbi könyveihez. Ő Bohumil Hrabal, a 20. század legnagyobb cseh írója. Sok más mellett a
Szigorúan ellenőrzött vonatok alkotója, amelyből Jiří Menzel rendezett Oscar-díjas filmet.
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tált olvasni és a matematikafeladatokat is nehezen értette meg. Egyik tanára azt mondta az édesanyjának, hogy „a fiának soha nem fog sikerülni
semmi, mert nem tud elég ideig összpontosítani”. Hogy lekösse kisfia kusza
figyelmét, testvérével együtt úszni vitte az édesanyja. Az első edzések nem sikerültek
túl jól, nem szerette a fejét betenni a vízbe. Később már annyira jól érezte magát
a medencében, hogy tanulmányait is félbehagyta. Csak 23 évesen érettségizett le,
4 olimpiai aranyéremmel a háta mögött. Ő Michael Phelps, huszonháromszoros
olimpiai bajnok amerikai úszó, minden idők legsikeresebb olimpikonja.

K

G

orán megtanult olvasni, ám a matematikával és az írással gondjai adódtak.
Lassú felfogásúnak tartották, helyesírása élete végéig rossz maradt. Hallás
után tanult meg franciául, de nyelvtanból utolsó volt az osztályban. Ápolónőként dolgozott, majd egy gyógyszer-laboratóriumban. Itt fogalmazódott meg első
története egy mérgezéses gyilkosságról. Kéziratát hat kiadó utasította vissza. Későbbi
regényeinek jelentős részét diktafonra mondta fel, így nem kellett a helyesírásra figyelnie és dialógusai is élővé váltak. Ő Agatha Christie, „a krimi koronázatlan királynője”.

yerekkorában rövidlátó volt és diszlexiás, de szívesen rajzolt. Tanárai szerint ő volt az osztály bohóca. 16 évesen kapta élete első olcsó, akusztikus
gitárját. A középiskolában a barátjával zenekart alapítottak, amit egyik család
sem nézett jó szemmel. „Soha nem fogsz megélni ebből!” – hajtogatták neki. Bár középiskolai vizsgáit nem teljesítette, mégis felvették a Liverpooli Művészeti Főiskolára.
Folyamatosan botrányt keltett öltözködésével, ezért az utolsó év előtt kicsapták a főiskoláról. Ekkor alapította meg a Beatlest. Ő John Lennon.
A cikk elkészítésében segítségünkre volt: szeressjol.hu
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ASZTROANGYAL VÁLASZOL

Pályaválasztási horoszkóp
Kos (03. 21.–04. 19.)

Bika (04. 20.–05. 20.)

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Rák (06. 22.–07. 22.)

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Szűz (08. 23.–09. 22).

Tele vagy tűzzel, lelkesedéssel.
Ebben nincs is nálad jobb az állatövön :) Ezt kihasználva remek
vagy minden olyan területen,
ahol szükség van a nagy energiáidra: tűzoltóság, rendészet, sport.
Ügyes vagy csapatok, csoportok
vezetésében, szívesen vagy első,
kezdő, és elvállalsz minden olyat,
amit senki más nem mer. Ugyanakkor ne erőltesd a nyugalmat,
hosszanti várakozást igénylő területeket.

Kitartásod már-már végtelen.
Nagyon megbízható vagy, és az
elvállalt feladatot a felmerülő
akadályok ellenére is elvégzed.
Kiváló érzéked van az emberi
test igényeihez, így a Neked való
szakmák: gyógymasszőr, ápoló,
testnevelő, szakács, dietetikus,
tánctanár. A hirtelen, nagy erőfeszítés, gyorsaság viszont inkább a
Kos területe. Hagyd rá!

Elképesztő módon tudsz egyszerre sokfelé figyelni. Sokat kapsz is
ezért szüleidtől... De vannak területek, ahol pontosan erre van
szükség: pedagógus, diszpécser,
autó/busz sofőr, asszisztens,
menedzser, postás. Te lehetsz
a megtestesült utazóügynök.
Könnyen ismerkedsz, jól tűröd a
visszautasítást, ráadásul jól vág
az agyad is. Némi kitartást azért
kölcsönözhetnél a Bikáktól!
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A másokról való gondoskodás, az
ő érdekeik védelme életed értelme. Akár családról, akár más emberekről is legyen szó. Szívesen
törődsz picikkel, nagyokkal vagy
betegekkel és idősekkel egyaránt. Így a neked való szakmák:
gondozó, nővér, orvos, óvónő,
pedagógus, ügyintéző, biztonsági
őr, katona, rendőr. A rád jellemző félénkséget meg kell tanulnod
legyőzni! Bízz magadban és megérzéseidben!
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Bármit is csinálsz, olyan kisugárzásod van, amitől követnek az
emberek. Minél inkább nemesíted lelkedet és elmédet, annál
több követőre találhatsz. Kön�nyen válhat belőled popsztár,
divatdiktátor, filmes szakember,
színész vagy kreatív alkotó. Vigyázz, az elveidhez ragaszkodj!
Ne adj fel mindent a csillogásért

Erősséged a megbízhatóság és a
remek nyelvi érzék. Szereted elrendezni a dolgokat, precíz vagy,
ügyesen végzed az aprólékos, kézügyességet igénylő munkákat. Így
sikeres lehetsz nyelvtanár, fizikus,
operátor, pék, vagy akár előadó,
vagy adószakértő területen is.
A hirtelen, nagy terhelést igénylő
munkák nem neked valók. Viszont

és a celebségért!

Neked van leginkább számítógépes agyad :) Önbizalom-erősítésre, önismereted fejlesztésére
mindig nagy szükséged van!

ASZTROANGYAL VÁLASZOL

Párkapcsolati, életmódi, szülőneveléssel kapcsolatos kérdéseidre az Asztroangyal Facebook-oldalán válaszolunk!

Mérleg (09. 23.–10. 22).

Érzed a szépet, és ezt meg is tudod teremteni, általában anyagtól, témától és helyzettől függetlenül. Harmóniát és vidámságot
akarsz adni az embereknek. Így,
ha ez most nem is megy még,
egyre profibb leszel: előadó-mű
vészet, képzőművészet, tánc,
színészet, filmezés, minden krea
tív és minden, ami szépségipar
területén. De nem kell minden
szépet, minden gyönyörű pillanatodat megosztani a világgal!

SZÖVEG Derita mNemos

Bak (12. 22.–01. 19.)

Sokszor keménynek, és szarkasztikus humorúnak látnak, ami igaz
is. Struktúrákban tapasztalod meg
a világot, így nagyon alkalmas vagy
építésznek. Így az alkotóművészettől kezdve a varrodai munkáig vagy
az autószerelésig bármi boldoggá tehet, mert ki tudod figurázni
szükség esetén a nehéz helyzetet
is. Mivel végtelenül szívós, kitartó
vagy, és hajlandó vagy megfizetni
az árát, jó vezető lehetsz. De ne
feledd, kevesen bírják ki azt, amit
TE, ezért ne várd ugyanazt a környezetedtől, amit saját magadtól!

Skorpió (10. 23.–11. 21.)

Te vagy az az ember, aki mindent
meg tud tanulni, és bármire képes. Mert kitartó vagy, ügyes, és a
dolgok lényegét látod. Az élet és
halál kérdései számodra természetesek, a lelkiség az elsődleges
területed, ezért remek tanácsadó, pszichológus vagy segélyszervezetes lehetsz. Erős benned
a késztetés, hogy tegyél a Föld
védelme érdekében. Így a környezetvédőtől a szemétszállítóig,
a szennyvízfeldolgozótól a takarítóig kitűnő munkát végezhetsz.

Vízöntő (01. 20.–02. 18.)

Az elvek és eredeti ötletek embere vagy! Egész más szempontból
látod a világot, mint mások. Tehát a feltalálás egy kézenfekvő
lehetőség számodra. Ehhez nem
árt néhány témában otthon lenni: fizika, kémia, nyelvismeret.
Nagyon ügyes vagy más világok
megjelenítésében, így a sminkes,
maszkmester, operatőr, öltöztető
is neked való területek.
Kiemelkedő a szociális érzéked,
érdemes kitanulni a másokkal
való törődés különböző formáit.

Nyilas (11. 22. –12.21).

Az emberszereteted kiemelkedő.
Örülsz mások örömének, és akkor
érzed teljesnek magad, ha a környezetedben élők boldogulnak az
életben. Amit te jónak ítélsz, azt
szívesen átadod másoknak. Élő
kapcsolatod van a Teremtővel, akár
vallásos vagy, akár nem. A motivációs trénertől kezdve a hitéleti oktatón át a diplomatáig bőséges a
választék, amiben jól tudod magad
érezni. Kiváló kapcsolatteremtő
képességeddel az állatok bizalmát
is könnyen elnyered, úgyhogy az
állatidomár munkája is neked való.

Halak (02. 19.–03. 20.)

A mindent átölelő szeretet sokszor
érthetetlen ebben a világban. Így
nem csoda, ha nem erre a világra
valónak érzed magad. Ugyanakkor
kiváló érzéked van abban, hogy
mások boldogulását elősegítsed.
A paptól kezdve a szociális munkásig, a matróztól a művészig minden szóba jöhet, ami vagy vízzel,
vagy érzelmekkel, vagy segítségnyújtással kapcsolatos. Fontos,
hogy megerősítsd önmagad, mert
erős önbizalommal tudsz hatékonyabban segíteni másoknak!
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PROMÓCIÓ

Fedezd fel a világot játékokkal…
A játék a gyermekek életének egyik legfontosabb
része, hiszen a játékok által megismerik a környezetüket, fejlődik a szociális készségük, kreativitásuk és érzelemviláguk. A játékok segítségével bővül a szókincs, alakul a problémamegoldó
képesség, sőt remekül megtanítják a gyerekeket
a bonyolultabb összefüggések felismerésére és
a logikus gondolkodásra. Próbáljátok ki a gyerekeknek szóló
minőségi 4M
fejlesztő játékokat!
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A 4M Naprendszer készlettel a Földet körülvevő
csillagokat és bolygókat fedezhetik fel a fiatatok,
ráadásul a planetárium modellt sötétben világító
festékkel is feldobhatják. Az őslények és a régészet iránt érdeklődőknek szuper elfoglaltságot
nyújt a gipsztömbből kiásható dinoszaurusz és
mamut csontváz, a kísérletező kedvűeknek pedig
az időjárás labor vagy az igazi tűzhányót imitáló
vulkánkészítő szett lesz a kedvencük!
A 4M fejlesztő játékok által a zöld megoldásokat
is megismerhetik a gyerekek: erre a célra a szélmalom áramfejlesztő készletet vagy a víztisztító
szettet ajánljuk, de találsz nálunk napelemmel működtethető autót, repülőt és robotot is. Apropó,
robotok: van olyan készletünk is, melynek segítségével - az újrahasznosítás szellemében - üres üdítőitalos dobozból tudtok otthon robotot építeni! Jól
hangzik, ugye?

Válassz minőségi 4M fejlesztő játékok közül a REGIO
Játéknál, és kezdődjön a világ szórakoztató felfedezése!
A 4M fejlesztő játékainkat keresd áruházainkban vagy
webáruházunkban!
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A ballagás is

magyar találmány?
A

diákok búcsúzásának szokása régi: a hadba induló középkori lovag is
szertartásosan búcsúzott el otthonától, a céhlegény – mesterlevéllel
a zsebében – egy-két esztendős vándorútra kelt. Amíg jó eséllyel a
lovag és a céhlegény is visszatért a kalandozásból, a diákok búcsúja
végérvényes, a közösség egyszer s mindenkorra felbomlik.

A ballagás szokása
Selmecbányáról indult

Selmecbánya sokáig Magyarország harmadik legnagyobb városának számított Pozsony és Debrecen után.
A XIX. századig virágkorát élte, hiszen a legfontosabb
ezüst,- és aranybányák itt működtek. Itt nyílt meg
1735-ben a Habsburg-birodalom első állami alapítású
tanintézete, a Felsőfokú Bányatisztképző Intézet
(Bergschule) is, mely később a világ első bányászati
akadémiájaként, később főiskolaként működött az
első világháborúig. A XIX. század folyamán Selmec bányavárosból jelentős iskolavárossá vált. Az akadémia
diákjai egyedülálló hagyományrendszert alakítottak ki,
melynek része volt a gólyák, azaz „balekok” beavatásától kezdve a búcsúzó diákok felvonulása is. A szokások egyrésze rövid időn belül országszerte elterjedt.

Ballagási dalok

A selmecbányai akadémia hallgatói fáklyás felvonuláson búcsúztak iskolájuktól: diáknótákat énekelve, bányászlámpával és fáklyákkal járták körbe a belvárost,
majd a városkapuhoz vonultak, ezzel is jelképezve,
hogy akadémiai pályafutásuk véget ért. A felvonuláson
bányászdalokat és vicces diáknótákat is énekeltek.
Ezeket nyomtatott könyvek is megőrizték: Tassonyi
Ernő fordításából ismerjük a Ballag már a vén diák
kezdetű, máig fennmaradt dalt.

97

A virág

Díszíti az osztálytermeket,
a folyósokat, és
ott virít a ballagó gyerekek
kezében is. A virág
mellett ma már elmaradhatatlan a plüssállatok, a lufik
ajándékozása is. Azért remek ötlet héliumos lufit nyomni ballagó gyermekünk kezébe, mert az ünnepség alatt
így könnyen megtaláljuk a nagy gyerekseregben is.
Néhány éve a KézenFogva Alapítvány indította
el azt a kezdeményezést, melyben a ballagási
TIPP
virágra, plüssökre szánt összegeket a ballagó
osztályok fontos célra ajánlhatják fel: sérült
embereket és beilleszkedésüket támogathatják. Bízunk benne, hogy a #KezenFogvaBallagunk
programnak egyre több iskola és osztály adakozik majd!

Szomorú ünnep
Ballagási jelképek

A diákok ballagási tarisznyájába többféle jelképes
útravaló is belekerülhet:
pogácsa – hogy mindig legyen betevője,
pénzérme – mely a reménybeli bőség jelképe,
egy kis föld – bárhová is vetődik élete során az ember,
mindenhol otthon érezze magát, gyökeret tudjon verni,
só – hogy az élet soha ne legyen unalmas, ízetlen.

A ballagási menet és a közben énekelt dalok az elválás felett érzett szomorúságot fejezik ki, a végzősök
nemcsak az iskolájuktól, hanem addigi életüktől is
búcsút vesznek. Nem csoda hát, hogy sok helyütt a
ballagó diákokat a halottbúcsúztatáskor szokásos
harangozás is kísérte. A harangot Selmecbányán
egyébként kalapácsütések helyettesítették, mert a
bányavárosban keményfa deszkára mért kalapács
ütésekkel ébresztették a bányászokat hajnali 5 órakor.
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Ballagók üzenete
Több iskolában is élő hagyomány, hogy a búcsúzó nyolcadikosok üzenetet
hagynak a maradó iskolatársaknak. Kiválasztanak egy rájuk jellemző idézetet, amit
bekeretezve kifüggesztenek az iskola falára a ballagás végén. Összegyűjtöttünk néhány
szövegrészegletet mai magyar zenei előadók dalaiból, együttesek számaiból. Színtiszta
költészet. Te melyiket választanád? Vagy tudsz jobbat?

Follow The Flow – Nem tudja senki
„Gondolatban párszor eldobtam már az evezőt, amikor nem
láttam magammal közös nevezőt. Van, hogy húz az ág, s jól
megtép a szél, de vihar előtt vörösen ég a kék. Úgyhogy tessék,
itt egy kabát, én magamnak már kötöttem. Remény volt a fonál,
por- és cseppállóvá tettem. Hiszem minden nap, hogy ami
tegnap ért, egy kérdéssel felel a holnapért.”
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Tóth Gabi & Majka –
Mi éltünk

Wellhello – Barátom

„Jöhet bármi, te a végsőkig elmész.

„Lehet, vásott kölykök voltunk,

Jöhet bármi, te a bármitől nem félsz.

de nem gonoszak. Az apró balhék

Hiszek benne, az adrenalin még hajt,

megadták az okokat, hogy arcon

hogy a legvégén elmondjuk majd,

csapjon minket a holnap,

MI ÉLTÜNK! MI ÉLTÜNK!”

és elhiggyük, a szülők igazat mondtak.
Az ajtó, ha bárhol becsukódott,
Mi kívülről tudtuk a kapukódot.”

Freddie – Csodák

Halott Pénz –
Élnünk kellett volna

„Tévedtem százszor, de ezerszer fogok.

„Ha kérdezik, hogy éltem-e,

Egy helyben áll, ki a tegnapján zokog.

mit mondjak majd?

Én látni vágyom a földön minden újat.

Ha kérdezik, hogy éltem-e

Készen arra, hogy tőled tanuljak.”

majd azt mondom, hogy:
élnünk kellett volna még élnünk
valahogy ahogy, valahogy, ahogy
elképzeltük.”
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A budapesti Ady gimnáziumban is régi hagyomány a ballagók üzenete.
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