
  Kreatív ötleteket vittünk vásárba  

  

„A kreativitás nem csupán a zene és művészetek sajátja; sokkal inkább egy különleges 

viszonyulási mód, melyre mindannyiunknak szüksége van. Egy sajátos észjárás, melynek része 

a kíváncsiság, a szkepticizmus, a képzelőerő, az eltökéltség, a mesterségbeli tudás, az 

együttműködés és a folytonos önértékelés.” (Guy Claxon)   

Ezzel a mottóval szervezett „vásárt” és konferenciát kreatív pedagógusok és iskolák 

számára október 24-én a Csíki moziban a Spektrum Oktatási Központ más oktatási 

intézményekkel együtt. A rendezvény lehetőséget biztosított Hargita megye tanárainak, hogy 

bemutathassák leleményes ötleteiket, kreatív megvalósításaikat, elképzeléseiket, projektjeiket  

egymás és az érdeklődő közönség számára. A pedagógusok két formában mutathatták be 

innovatív pedagógiai gyakorlataikat: előadással vagy kiállítással. Sok jó gyakorlat került vásárra, 

melyekben hangsúlyozódott többek között az aktív, tapasztalati úton való tanulás, a különféle 

tantárgyakat tanító tanárok közötti együttműködés, a motiváló tanulási környezet kialakítása, az 

információs technológia oktatási célú használata, az interaktív oktatási módszerek sikere.  

A jó hangulatú, színvonalas, nagy érdeklődésnek örvendő rendezvényen iskolánk csapata 

is képviseltette magát két pedagógussal és négy tanulóval.   

Gidró Melinda magyar szakos tanárnő egy sajátos osztályfőnöki órás projekttel és egy költészet 

napi makettel készült tanítványaival. Standjuknál szemléletesen mutatták be, hogy a 

népmesékkel milyen hangulatos tevékenységeket lehet szervezni osztályfőnöki órákon, 

mindezzel hozzájárulva az önismerethez, személyiségfejlődéshez, csapatépítéshez, pozitív 

értékrendszer kialakításához.  

A költészet napi témánál pedig makett segítségével adtak képet arról, hogy hogyan lehet 

megszervezni egy irodalmi napot úgy, hogy az iskola minden tanulója és tanára bekapcsolódjon 

a tevékenységbe.   

Portik Zsolt történelem szakos tanár „Lehetőségek egy történelmi versenyben” címmel tartott 

előadást, amelyben egy kreatív és sikeres pályamunka megvalósítási folyamatát mutatta be, 

hangsúlyozva, hogy mennyire fontos a megtervezés és a több tantárgyat bevonó csapatmunka. 

Az ilyen jellegű projektek azért fontosak, mert az iskolában tanultak mellett lehetőséget nyújt  

a diákok számára, hogy gyakorlatiasabb formában is megismerkedjenek bizonyos eseményekkel, 

történésekkel. Fejleszti a tanár-diák együttműködést, segít az aktív tanulásban és ugyanakkor 

motiváló szereppel is bír.   

A rendezvény fő momentumaként Jukka Sunnemaki, Finnország egyik legkreatívabb, 

többszörösen díjazott tanára tartott előadást. Kihangsúlyozta, hogy a jól-lét elválaszthatatlan a 

tanulástól. Véleménye szerint „nem attól lesz valaki jó tanár, hogy hogyan szerezte meg a 



diplomáját, hány diplomája van, vagy milyen nagyszerű pedagógiai módszereket használ, hanem 

leginkább attól, hogy hogyan tud a gyerekekkel kapcsolatot teremteni.” Tőle és a többi előadótól 

is sok hasznos ötletet lehetett tanulni, melyek érvényesíthetőek a mindennapi pedagógiai 

munkában.   

  

  


