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Az előző években az egész-
séges életmódhoz kapcso-
lódva hívtak meg különböző 
szakembereket, akik például 
az egészséges étkezésről, a 
rendszeres testmozgásról vagy 
akár a testápolásról tartottak 
előadást a gyerekeknek. Mivel 
nem volt kötelező, úgy tapasz-
talták, hogy ezek a foglalko-

zások többnyire csak kisebb 
létszámot érintettek. Ebben az 
évben viszont, egy pályázatnak 
köszönhetően, több képzésen 
is részt vettek az iskola peda-
gógusai, valamint látogatást is 
tettek egy győri, szintén sport 
tagozatos oktatási intézmény-
ben, ahol sok hasznos tapasz-
talatot gyûjtöttek, és igyekez-

tek ezeket a saját iskolájukban 
is alkalmazni. 

A módszer lényege, hogy a 
hagyományos ismeretközlés-
sel szemben olyan lehetőséget 
kínáljanak a nebulóknak, ame-
lyekkel személyesen megta-
pasztalják, megélik azokat az 
ismereteket, amelyeket a peda-
gógusok szeretnének megis-
mertetni velük. Így a Batthyány 
iskolában a projektvezetők 
összeállítottak egy olyan prog-
ramsorozatot, amelybe évfo-
lyamonként beépítették a kor-
osztályoknak megfelelő, egész-
séges életmóddal kapcsolatos 
témákat. Pontosabban szólva: 
a tanórákba úgy épült bele az 
egészségnevelés, hogy az adott 
tantárgyon belül tudtak vele fog-
lalkozni. Minden tanórán igye-
keztek olyan témákat keresni és 
feldolgozni, amelyek kötődtek a 
tantárgyhoz, de mégis kötetlen 
volt a tanóra, és új informáci-
ókkal is szolgált azzal, hogy 
bemutatták: az adott tantárgy 
hogyan kapcsolódik az egészsé-
ges életmódhoz. 

Bármennyire is furcsa, még 
a matematikaórán is meglel-
ték a kapcsolódási pontokat, 
nem beszélve az irodalom-, a 
biológia- vagy a fizikaóráról! 
A nebulók pedig megértették 
és megtapasztalhatták, hogy az 
egészséges életmód mindennel 
összefügg, amiben élünk, és ami 
körülvesz bennünket. A diákok 
a korosztályuknak megfelelő 
témákat dolgozták fel, az alsó-
sok például a tisztálkodást vagy 
a testmozgást, a kamaszok köré-
ben inkább az étkezés vagy az 

öltözködés tárgyköre keltette fel 
az érdeklődést. A hetedikesek 
például a védőnő segítségével 
a fogyókúráról, a kóros sovány-
ságról beszélgettek, és még étel-
recepteket is cserélhettek egy-
más között. 

Rozgonyi János, az iskola 
igazgatója elárulta, a pedagó-
gusok első reakciójukban kissé 
idegenkedtek az új módszertől, 
némelyikükkel nem volt könnyû 
elfogadtatni, hiszen a korábbi 
egészséghetekhez képest most 
nem volt előre megírt forga-
tókönyv, nem volt olyan for-
rás, amiből meríthettek volna. 
Mindenkinek latba kellett vetnie 
a kreativitását, hogy kitalálja, 
hogyan illesztheti bele a saját 
tantárgyába az egészségnevelést 
úgy, hogy valóban vonzó legyen 
a tanulók számára és lekösse 
a figyelmüket. A cél az, hogy 
a gyerekek a korosztályuknak 
megfelelő témakört feldolgozva, 
szakaszonként ismerkedjenek 
meg az egészséges életmód-
dal. Ezzel a módszerrel elérhe-
tő, hogy minden diák hozzá-
jut az életkorához legközelebb 
álló információkhoz. Ráadásul, 
ha a tanórába illesztve beszél-
nek róla, vagy a gyakorlatban 
is alkalmazzák a tudnivalókat, 
jobban megjegyzik, mintha csak 
egy délutáni előadáson venné-
nek részt néhányan. 

A diákok minden évfolyamon 
a tanórához és a témához kap-
csolódóan rajzokat és különféle 
tárgyakat is készítettek, ame-
lyekből az egészséghét végén 
sikeres kiállítást rendeztek az 
iskolában.  B. E.

A Kós Károly Szakképző 
Iskolában 2011. november 24-én 
rendhagyó irodalomóra volt.

Érden lassan hagyománynak 
tekinthető, hogy az önkormány-
zat a Magyar Írószövetséggel 
karöltve a mai magyar irodalom 
kiemelkedő alakjait meghívja az 
érdi közoktatási intézményekbe 
rendhagyó irodalomóra-soro-
zat keretében. A Kós Károly 
Szakképző Iskolát Vári Attila 
József Attila-díjas író, költő láto-
gatta meg.

A rendhagyó irodalomórának 
két nagyon fontos célja van. 
Az egyik: testközelbe hozza a 
fiatalok számára a mai magyar 
irodalmat. Megtapasztalhatják, 
hogy az író, a költő ugyanolyan 
ember, mint bárki más, csak 
más szemmel látja és láttatja 
az olvasóval, velünk, a min-
ket körülvevő világot. A másik 
cél: a könyv, az olvasás szere-
tetének, becsületének visszaál-
lítása. A mai digitalizált világ-
ban az emberek könnyebben 
levesznek a polcról egy dvd-t, 
mint egy könyvet, pedig egyet-
len monitor sem adja vissza 
az elalvás előtti néhány oldal 
elolvasásának élményét, vagy 
a könyv jellegzetes illatát. Az 
író, a költő személyes varázsa 
segíthet felkelteni az érdeklő-
dést a fiatalokban, és ha ez 
sikerül, akkor már könnyebben 
fordulnak a könyv felé, mint 
eddig tették.

A mostani találkozó érdekes-
sége volt, hogy a vendég sze-
mélyesen ismerte az iskola név-
adóját, Kós Károlyt. A fiatalok 
érdeklődve hallgatták az emlé-
keket.

– Károly bácsi erős dohányos 

volt. De öreg korában, egész-
ségügyi meggondolások miatt, 
már nem szívhatta el a napi 
nyolcvan szál cigarettáját. Ezért 
Károly bácsi minden szálat 
négybe vágott. Egy alkalom-
mal megkért, hogy hozzak neki 
cigarettát a sarki trafikból, (a 
legdurvább kapadohányt kérte) 
s az árus, aki ismerte vevője szo-
kását, kérés nélkül adott négy 
meggyfából készült szipkát is, 
mert tudta, hogy Kós Károly 
a húsz szálat negyedelve szív-
ja, de úgy, hogy dohánymorzsa 
sem marad a lassanként szétégő 
szipkákból. Ezzel a módszerrel 
érte el, túl a nyolcvanadik életé-
vén, hogy ne kelljen megvonnia 
magától a napi nyolcvan rágyúj-
tás élményét – osztotta meg 
velünk élményeit Vári Attila.

Az emlékezést követően a 
magyar nyelvben rejlő értékek-
re hívta föl a diákok figyelmét, 
egyebek mellett a „Hencidától 
Boncidáig folyt a bor” mesék-
ben megjelenő állandó fordulat 
eredetét magyarázta el. W. B.

Újszerû egészséghetet tartottak  
a Batthyány iskolában
Noha az idén sem volt újdonság a Batthyány Általános 
és Sportiskolában, hogy egy egész hetet szenteltek az 
egészséges életmódnak, de a korábbi évekhez képest az 
ebben az évben szervezett, immár tizenharmadik ilyen 
jellegû programsorozat más volt, mint a többi. Ebben 
az esztendõben arra törekedtek, hogy ne csak egy 
szûk réteget érintsenek ezek a délutáni foglalkozások, 
hanem valamennyi tanuló és pedagógus részt vegyen 
benne, így az üzenetük is eljusson mindenkihez. 

Pedagógusok és tanulók egyaránt részt vettek a programokon
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Rendhagyó irodalomóra 

szakiskolában

Vári Attila Koós Károlyról beszélt
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