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Akikre büszkék vagyunk
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Kétségtelen, hogy manapság még fontosabb, hogy megértsük a minket körülvevő 
világot. Az elektronika már a mindennapi életünk része lett, és ehhez elengedhetetlen, 
hogy lássuk a matematikai és fizikai összefüggéseket, de a mostani járvány arra is 
ráébresztett bennünket, hogy mekkora jelentősége van az iskolában tanultaknak, pél-
dául azért, hogy tudjuk, mi a különbség a baktérium és a vírus okozta megbetegedések 
között, és hogyan fejtik ki hatásukat az oltások.

Hatalmas szerepe van ebben az alap- és középfokú iskolákban reál tárgyakat oktató 
pedagógusoknak. Szerencsére hazánknak nem kell szégyenkeznie, hiszen rendre 
érkeznek hírek a magyar diákok tudományos versenyeken elért jobbnál jobb helye-
zéseiről, de természetesen minden ilyen siker mögött egy-egy pedagógus áldozatos 
munkája áll. Példakép nem csupán Nobel-díjas tudósainkból lehet, hanem belőlük is. 
Gondoljunk csak bele, ha egy-egy meghatározó tanáregyéniség annak idején nem kelti 
fel Karikó Katalin érdeklődését a biológia és a kémia iránt, minden bizonnyal ma nem 
lehetnénk büszkék arra a felfedezésre, melyet az mRNS alapú vakcinák területén tett.

Címlapunkon Villányi Attila kémiatanár szerepel, aki rendszeresen készít fel kö-
zépiskolásokat különféle versenyekre nem kevés sikerrel, és teszi mindezt nemcsak 
itthon, hanem a messzi Szaúd-Arábiában is. Egy másik természettudományos tárgy 
jeles képviselője, Kmetykó András matematikatanár a magyar és világviszonylatban 
is jelentőset alkotó két tudósról, Pólya György matematikusról, illetve Czeizel Endre 
genetikusról osztotta meg gondolatait lapunkkal: kitartó munkájának köszönhetően 
Pólyáról a közeljövőben – elsőként az országban – iskolát fognak elnevezni. Mindezek 
mellett bemutatkozik a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikum, be-
számolunk A tanulás jövője elnevezésű, az ország legnagyobb, pedagógusoknak szóló 
tömeges nyílt online kurzusáról, továbbá megismerhetik a Református Tananyagfej-
lesztő Csoport papíralapú és digitális tanulási segédanyagait.

Van új a NAT alatt rovatunkban továbbra is az új Nemzeti alaptervnek megfelelően 
átdolgozott tankönyveket mutatjuk be. Lélekbúvár rovatunkban az érettségi vizsgák 
kapcsán vizsgálja Lakatos Anett iskolapszichológus, hogy miként lehet csökkenteni 
a diákokra nehezedő stresszt, illetve hogyan lehet ezekben a helyzetekben jól teljesíte-
ni. Oktatás-nevelés rovatunkban mostantól az Arany János Kollégiumi Programban 
részt vevő iskolák jó gyakorlatait mutatjuk be. A nyári szünetre való tekintettel továb-
bá témakörök szerint csoportosítva ajánlunk könyveket Önöknek, a szakmai jellegű 
kiadványoktól kezdve egészen a szórakoztató olvasmányokig. 

Megköszönve egész éves munkájukat, 
kellemes kikapcsolódást és jó 
pihenést kívánok!


