Tanulni jó, érdekes és érdemes!
Ezt üzenem nektek biztatásként a szeptemberi iskolakezdéshez!
A Napsugárral csupa játék és meglepetés lesz ez a tanév is.
A világ elsõ iskolái a magyarokkal
rokon suméroknál mûködtek már
hatezer évvel ezelõtt. Övék a legrégebbi írás is. Agyagtáblára vésték
ék alakú jeleiket, melyek a mi
rovásírásunk alapját képezik.

4600 éve figyel. Az ókori Egyiptomban papirusztekercsre képjeleket, hieroglifákat írtak. Az írnok szeme, arca teljes figyelmet
és fegyelmet sugároz. Ti tudtok így nézni tanítótokra?

Ez a vázakép ókori görög iskolát ábrázol. Az elõkelõ ifjú tanítójától zenét,
olvasást tanul. Jobboldalt a fiút kísérõ
rabszolga, a pedagógus várakozik.

Mióta világ a világ, a föld minden táján a gyermekek
legfõbb tanítói a szülõk voltak. Az azték anya kukoricalepényt, tortillát sütni tanítja lányát. A janomami fiú
apjától tanulja, hogyan kell ültetõfával magot vetni.
Így tanultak hajdan a párizsi
Sorbonne-on. A híres egyetem
750 éves.

A középkori tanító mesterségének jelképe a veszszõköteg volt, melyet bizony gyakran használt is.
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4000 éves zsebszámológép. Az agyagtábla sáncaiba kavicsokat
rakosgattak, így:

A maják és az aztékok fakéregbõl készült, hosszú papírlapra írtak, és ezt harmonikaszerûen összehajtogatták.

429

+

253

=

682

„A kutya lenyalta a leckémet!” –
sírdogált a hajdani kisdiák, aki hátitáskájára kötözve vitte egyetlen
„füzetét”, a fakeretes kis palatáblát. Erre írta palavesszõvel a házi
feladatát.
Az õ sorsuk
sokkal nehezebb, mint a tiétek. Az afrikai
tanítók épp az alacsony fizetés
miatt sztrájkolnak, így a legügyesebb gyerek tanítja társait.

Írni és bölcsen, békében élni tanítja a
buddhista szerzetes igyekvõ kis tanítványát.
A tiritarka ruha és az
egészségtelen szürcsölni-ropogtatni való már
nyugatias, de a vidám szünet után 10 000
írásjelet tartalmazó, õsi ábécéjükhöz térnek
vissza a kínai gyerekek. Legalább háromezer „betût” meg kell tanulniuk, hogy írni-olvasni tudjanak.

Ilyennek képzelték 1900-ban
a 2000. év iskoláját.
Helyette ez valósult meg. A számítógép ledarált tankönyvek helyett sok jót de sok rosszat is
tölt a gyerekfejekbe.
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LÁSZLÓ NOÉMI

SOHA ELEGET
Tanulás az, hogy megütöd, és fáj.
Hogy kínlódsz vele, pedig nem muszáj.
Hogy megkeresed, és lerajzolod.
És nem tudod.
Tanulás az, hogy együtt jár veled.
Repülõ sárkány, márványerezet.
Várkastély, rizshegy, képzelt kacsaláb.
Ha nem adod alább.

k,
Mivel fûtötte
világítottak?

Ilyen iskolában tanított Móra Ferenc is. Figyeljétek meg a száz évvel ezelõtti tanyai iskola mennyezetét, bútorait.

AZ
OSZTÁLYNAK

Tanulás az, hogy félsz, de kinyitod.
Hogy kipróbálod, mit bír a karod,
mit lép a szíved, mit lát a szemed.
Hogy soha eleget.

De jó újra veletek!
Két hónap vakáció
nélkületek rengeteg.
Igaz, iskola nélkül
pihenni, játszani
sokkal többet lehet.
Jó látni újra titeket!
Hiányzott a tanító néni,
s az a tizenhárom gyerek.
Egy kicsit a házi feladat is,
s a szünetek.
Igaz, pihenni s játszani
így már nem sokat lehet.
De most már itt van a
tanító néni is meg a gyerekek.
Megjöttek a házi feladatok
s a várva várt szünetek.
Végre itt vagyok veletek!
De ha szeretni fogjuk egymást,
ha összefogunk mind,
akkor leszek az iskolában
boldog gyerek igazán!
Boda Anita, Zilah

Tanulás az, hogy kivársz valamit.
Megtalálod a nagyban a kicsit.
Kihalászod a kazalból a tût,
a bonyolult mögül az egyszerût.

A debreceni Református
Kollégium nagydiákjai 200
évvel ezelõtt.

Rajzóra a
kolozsvári
Unitárius
Gimnáziumban
1900 körül.

Az 1557-ben
alapított marosvásárhelyi
Kollégium
egykori tudós
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