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,,Nemzed6kiink legnagyobb felfedez6se az, hogy az ember hozzfuilll6sa megv6ltoztatfs6val az 6let6t

is megv6ltoztathatia." (William James)

illiam Jamesnek, a tudomlnyos pszichol6-

gia atyjinak a XIX. szizadban irt mondata

ma is 6rv6nyes. Azt lizeni, hogy az 6let

minden teriilet6n a hozz56ll5s, s az ebb6l kovetkez6

tettek azok, amelyek v|ltozishoz, mi tobb, akivina-

tos viltozlshoz vezethetnek. A Magyar Tudominyos

Akad6mia 187 6ve is arr6l tanriskodik, hogy a vllto-

jeszt6se 6s pall6roz6sa szent c6lj6ra" felajlnlotta min-
"den 

j6szSginak egy6vi jovedelm6t a Magyar -Tud6s
T6rsasig l6trehozisira. A Magyar Tudominy lJnne-

pe f6 t€rnilja 20I2-ben a FelfedezS tudomhny,,"Tgly-

nek akad6miai rendezv6nyei egy az elmrilt 6vekben

kialakult'szertartisrendet' kcivettek. Egy olyan kisz6-

mithat6, sokak lltal vlrt esem6nysor alakult ki,

z6s rajtunk is mrilik. E vil-
tozlsban a tudomlny miive-
l6inek kiildet6se a v1l6g,
benne a term6szet 6s a t6rsa-
dalom, torv6nyszeriis6gei-
nek feltlrlsa. F,6r a XIX.
szizad v6ge 6ta a ,;mit, mi-
6rt 6s hogyan" hangsrilYai
sokat vlltoztak, az alaPel-
vek az Akad6mia megalaPi-
t isa 6ta azonosak:  a min-
denkori kutat6munka a
nagy el6dok felfedez6seire,
tudisira timaszkodik, az
adott tudom6nyteriilet kor-
szer 6 szeml€let6t 6s eszkoze-
it alkaknazza, s k6pes annak
eredm6nyeit 6kes magyar
nyelven kcizvetiteni. Bir-
milyen kutatisr6l legYen
azonban sz6, a kutat6mun-
ka felel6ss6ggel bemutatott
eredm6nyeiben vil6gosan el-
kiiloniil a biztos, a val6sziniS
6s a lehets6ges. Ez a hiteles-
s6g 6s a bizalom egyik zllo-
ga .

A XXI. szSzad misodik
6vtized6nek kezdet6n a tu-
dominy k6pvisel5inek min-
den koribbinil jobban el5-
t6rbe keriil az a feladata is,

2012-ben az IJNESCO k6t nemzetkdzi hirfi

magyar szellemi nagyseg, Szent'gothai

Jdnos 6s Solti Gyorgy tisztelet6re rendezett

eml6k6vet

amelyben el6kel6 helyet foglalt 6s

foglal el a DiLkok az AkadimiLn ci

mii, 6vek 6ta sikeres Program. Eb-

ben Akad6milnk tagjai adnak e16

koz6piskol6soknak koz6rthet6en
6s 6rdekesen, innen a cim is. A

szertartlsrendek azonban megfjit-
hat6k, s igy kezdtiik el2012-ben a

Tanirok az Akad6ni6n Progra-
mot, amellyel rij hagYominYt ki-

vinunk teremteni.
A Tan6rok az Akad6miin aDti-

kok az Akad6mi6n tiikcirProgram-
ja. Eddig mi hivtuk a koz6Piskolis
dilkokat, hogy bemutathassuk ne-

kik: a tudominv 6rthet5 6s szeret-
het6.lJgy v6ltii[, itt az ideje, hogy
jobban figyelj i ink arra. mit szeret-
n6nek a di6kok, mi a titka annak,

hogy kutatisaikat ne csak a lehet6 legmagasabb szin-

,roi"lott miivelj6k, hanem be is mutassik annak ered-

m6nyeit, 6s min6l tobbekkel meg6rtess6k, mi6rt fon-

tos egy felemelkedni kiv6n6 nemzet szitnSta a kuta-

tis, irit6l6rdekes 6s izgalmas a tudominy, mit jelent

a tudilsszerz6s orcime 6s gyotrelme. A tudom|ny 6rt5

bemutat6sa az egylk c6lja a Magyar Tudominy Un-

nep6nek, amelynek kezdete minden 6v november6-

n.L 3. napja.Ez az a nap, amelyen 1825-bengr6f Sz€-

chenyi IstvSn ,,a nemzetis6g 6s nyelv er5sit6se, ter-
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hogy a tud6s irlnti v6gyuk fel6bred. Lltni, hallani

szeietttik volna, hogy mi vonzza, s mi osztok6li elm6-

lyiilt munk6ra azoka't, akik vlllalkoznak arra, hogy a

mindennapit6l elt616 logikili term6szettudominy is-

mereteit iegszerezz€k. Ugy gondoltuk, itt az ideje,

hogy mi is tinuljunk a dilkokt6l. A k6rd6s mir csak

az vok, hogy kikt6l.
Az Akad6mia egykori elnoke' az agykttat6 Szent6-

gothai J6nos em16k6re tJtazis a koponylnk koriil

Iimmeipllyizatot irtunk ki koz6piskollsoknak' A 11'

Szent6gothai Jitnos az 1985-6s akad6miai k6zgy(il6s

megnyit6i6n



6s 12. osztllyos koz6piskolisok szSmlra meghirdetett
versenyiink c6lja az volt, hogy megtallljuk azt a hi-
rom koz6piskolist, aki bemutatja nekiink, mllyen az a
biol6gia 6ra, amely az'egy rejtelmeibe 6rthet6en, 6r-
dekesen, korszerfien 6s hitelesen vezet be. A di6kokt6l
kcizvetleniil kiv6ntuk megtudni, hogy milyennek lit-
j5k 6k a hiteles 6s hatisos tud5s1tad6st, ismerik-e,
tudjlk*e, hogy a tudominyos felk6sziil6s kitart6 mun-
k6ja mik6nt forrhat cissze az e16ad5s-tanit6s cirom6vel.
Az akad6mlkusokb6l, kommunik6ci6s 6s oktatisi szak-
emberekb6l 6116 zsfiri hirom tanul6t juttatott be a dcin-
t6be. 6k tartottak a tanirokb6l 6s tud6sokb6l ill6 k6-
zonslg el6tt rendhagy6 biol6gia6ritigy, hogy ezen osz-
t6lytirsaik isjelen voltak, va16di, ,,616" 6r6t tarthattak.

Az egyetemi tanirokb6l, akad6mikusokb6l, vala-
mint kommunikici6s 6s oktatisi szakemberekb6l ill6
zsiS,rt (Csermely Plter, Falus Andrhs, Himori J6zsef, Ta-
mds Gdbor, ualamint Acztl Petra, C6zon Akos, l,Jagynt
Horudth Em{lia) az el6dont6 6s a dont6 sor6n is ki-
emelten vette figyelembe, hogy a v|Tasztott t6rn6hoz,
a tartalmi pontossegon tril, hogyan kozelit a p1lyi,z6.
Fontos szempont volt, hogy a bemutatis mennyire
eredeti, tall16kony, esetleg kiilonlegesen 6j n6z6pon-
tot alkalmaz-e, azaz kreativ-e. Azt is vizsg6ltuk,
hogy a p61y6,26 mik6nt k6pes az agy, az 

"gymiik<;d6tegy-egy vonatkozSsit megragadni, a t6m5t elindita_
ni, m6lyiteni, s milyen eszkcjzciket alkahnaz a figye-
7em, az 6rdekl6d6s fenntartSs|ra. Kiilcjn figyelmet
szenteltiink annak, hogy a p1ly5,z6 a ter:na bemutat6-
sakor igyekszik-e hallgat6it bevonni, megnyerni, a
t6mlt ,,emberkcizelbe" hozni. A zsiSri kiilcin 6rt6kelte
a logikus, vil6gos 6s kovethet6 t6mafeldolgozist. Fon-.
tosnak tartotta azt is, hogy az 6rinbemutatottak kap-
csol6dnak-e a tantirgyi elvir6sokhoz 6s kovetelm6-
nyekhez, s 6rdekess6gk6nt tilmutatnak-e azokon. Ki-
emelked6en j6 megoldisnak tekintette a zsi3ri, ha az
6ra tartalmai kozcjtt megjelentek mis tudisteriiletek
ismeretei, s kiilonosen, ha lithat6 volt az ismeret-in-
tegr5l6s sz6nd6ka. S v6giil, bir ez a mai koz6piskoli-
sokn6l szinte term6szetes, azt is 6.rt6keltiik, hogy a
prezentici6 korszerii eszkozt alkaknazott-e, s az 6ra
sor5n felhaszn6lt anyagok 6s m6dszerek rigy voltak-e
,,multimedi6lisak", hogy tilmutattak a technika csil-
logtatlsin.

A zsi3,ri, mint ez j6 versenyz5k eset6ben lenni szo-
kott, igen neh6zhelyzetben volt, s csak haiszilvilasz-
totta el egymist6l a helyezetteker: az I. hilyezett T6th
Lilldt 6s a 2. helyezett Simon Andreit a veszpr6mi Lo-
vassy Liszl6 Gimn6ziumb6l, s a 3. helyezett Balogh
Anna Magdolnit, a gy6ri R6vai Mikl6s Gimnizium 6s
Koll6gium tanul6jlt. Sokat tanultunk t6liikl Tobbek
kozott azt is, amely Richard Bach szavaival igy sz6l:
,,Azt tanitod a legjobban, amit magadnak kell leginkibb
megtanulnod."

Oriilcjk, hogy alig egy h6nappal az akadtmiai rend-
hagy6 6r6t kovet6en az Elet 6s Tudominyban is be-
mutatkozharnak.

Csfpn Verfnre
a Magyar Tudomdnyos Akadlmia f|titkdrhelyettese,
az ,,(Jtazds a koponyink kdriil" uerseny zsiirielniike

I. ilij: T6th Lilla (Louassy Gimndzium, VeszTntm,fel-
ktszitS tanhra: Dr. Szalaind T6th Tiinile)
A$\9r el6szor megl6ttam a Magyar Tudominyos
Akad6mia 6ltal Szentigothai J6nos eml6k6re kciz6pis-
kol6soknak meghirdetett lJtazils a kopony6nk k<triil
cimii verseny6t, nagyon megciniltem. A kiiresban az
szerepelt, hogy tartsunk rendhagy6 biol6gia6r6t di6k-
t6rsainknak valamely agyi folyamattal kapcsolatban
rigy, hogy az figyelmiket felkeltse, 6s szimulra 6rthe-
t6legyen. Sokat gondolkodtam a megfelel6 t6m6n, 6s
v6gil az alvisra esett a vllasztlsorn Hiszen amellett,
hogy,tananyag, sok mis 6rdekess6ggel is lehet szinesi-
teni. Igy azt gondoltam, ezzel tal6n meg tudom mutat-
ni minden oszt|lytirsarnnak, milyen 6rdekes 6s izgal-
mas tantirgy a biol6gia.

Az 6ra megtervez6s6n kortilbeliil egy h6napig dolgoz-
tam. Sok segits6get kaptam biol6gia taniromt6l, dr.
Szalain6 T6th Tiind6t5l, aki megtanirott arra, hogyan

A Szentegothai-eml6k6v tisztelet6re pacsett az rtj egyetemi
tudeskdzpont a volt akad6miai 6s TIT-eln1k nev6t vette fet.

(A KEPEK FORRASA; EpITESZFORUM.HU)

kell egy j6 6r6t megtartani, itn6zte a terveimet, kljavi-
totta a hib6imat, 6s lehet6s6get biztositotr arra, hogy a
rendhagy6 6rit tcibbszor is megtarthassam az osztAly
el6tt.

Atan6r6ra k6szitettem egy prezentici6t, amely amel-
lett, hogy tartalmazta a tananyagot, k6pekkel 6s vide-
6kkal segitette a magyarizatot. A di6kokat egy kcizis-
mert, csodasz6p zenlvel - Brahms Altat6j6val - moti-
vikarn. Ki kellit talSlniuk, mi a mii, s vailn rnilesz az
6ra t6rnija. Ezek stin rihangolodisk6ppen mes6ltem
n6h5ny 6rdekess6get az SlTatok alv6sir6l, majd pedig
ett6rtem a f6 tlrninkra, az emberek alvislra. El-"-
gyarSztam az alvis mechanizmusSt, rnegn6ztik az al-
v|s fizisait 6s bemutattam, hogyan miikodik az EEG.
Besz6ltiink az alviszavarokr6l 6s azok lekiizd6s6r6l, il-
letve, hogy mi6rt vesz6lyes altat6kat szedni. Fontos
volt sz6momra, hogy a ,dilkjairnat" is bevonjarn, ez6rt
igyekeztem min6l tcjbb k6rd6st feltenni, els6sorban az
alv6sra vonatkoz6an, de volt, hogy a feltett k6rd6s a
koribbi tananyagot 6rintette.
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Magaaz el6adls nt6gaz 6ra megtervez6s6n6lis nehe-
zebb volt... El6szor' az oszt|ly el6tt tartottam meg,
majd ezutin kiilhtiik be a p6ly5,zati anyagot az Akad6-
ni6ra. 86r nagyon rem6nykedtem a tovibbjutisban,
komolyan bele sem mertem gondolni, hogy milyen is
lenne, ha bekeriiln6k a dont6scik koz6. Nagyon meg-
ciriiltem, amikor megkaptam a hirt, de a kezdeti cirom
hely6t hamar ltvette az izgalorn. Att6l fogva szinte
minden nap gyakoroltam 6s javitgattam rajta valamics-
k6t. Azut|n el6rkezett av6rva virt nao. A d6lel6ttiink
nagyon kellemesen telt, ugyanis egy filfedez6 kcirutat
tettiink az 6piiletben, majd az egylk kr.ilcinteremben fi-
nom eb6ddel virtak minket a szervez6k. V6gril d61ut1n
kett6kor bevonult a zsiiri,6s megkezdtiik az 6r6k be-
mutatls6t. Harmadikk6nt keriiltem sorra. Amikor ki-
mentem az emelv6nyhez, akkor mertem csak elhinni,
hogy az Akad6miin tarthatok el6ad5st. Nagyon nagy
megtisztel6snek 6reztem, hogy ott lehetek, riadlsul a
kozcins6g soraiban kiemelked6 tud6s6 akad6mikusok
foglalnak helyet. Belekezdtem, 6s az rzgalon lelkese-
d6sbe csapott 1t. Eszre sem vettem, ahogyan lejSrt a
hrisz perc. Azt1.n a zsiSrt visszavonult, hogy dont6st
hozzon, s bir szr.iletett egy rangsor, mindhSrman a ver-
seny gy6ztesei voltunk. Mert ilyen
6lm6ny nem mindennap adatik meg
az ember szinira.

II. dij: Simon Andrea (Lovassy Gim-
ndzium, Veszprdm, felkiszitf tanira:
Dn Szalaind T6th Tiinile)
Amikor el6szor hallottam a ollvi-
zatr67, nagyon megciriiltem 

^ 
neki.

,,V6gre, nem egy szokvinyos meg-
m6rettet6s!" - gondoltam magam-
ban. Az agyi folyamatok sz6les skill-
ja megadta, azt a szabads6got, amit
mindig is hilnyoltam a hagyomS-
nyos tanulminyi versenyekb5l, hi-
szen ezeket trils6gosan behat6rolta a
tananyag. K6s6bb viszont 16 kellett
jonncim, hogy az el5nye lett a legna-
gyobb neh6zs6ge is sz6momra: tobb
alternativa is felvet5dott bennem, mikcizben a megfe-
lel6 t6m6t kerestem. V6gtil igy dontottem, hogy egy
olyan t6m6t kell vSlasztanom, ami nemcsak hozzirn,
de a korosztilyom nagy r6.sz6hez is kcizel 6llhat. Mivel
az idegrendszer t6makcire egy kiilonosen neh6z teriilete
a gimn6ziumi biol6gia tanulminyainknak, ez6rt a di6-
kok sz6mira k6zzelfoghat6bbi, 6rdekesebb6 kell tenni.
Fontos, hogy tudjik, hogy azok az ismeretek, amiket
megszereznek nem v6sznek kirba, hanem a mindenna-
pokban is kamatoztatni tudjlk ezt a falta tud6st, akir
most, aklr a jciv6ben. Kerestem teh6t azt a pontot, ahol
osszekapcsolhat6 a fiatalok 6ltallnos 6rdekl6d6si kore
6s az agyr67sz6l5 tananyag.Ez a pont v6lem6nyem sze-
rint a zene 6s annak hatisai. Igy lett az 6r6rn t6n6ja: A
zene j6ttkony hatisa az agyra.

Az 6rit szerkezetileg alapvet5en k6t nagy r6szre osz-
tottam. Rovid bevezet6 utin az 6ra els6 fel6ben arr6l
volt sz6, hogy a zenetanul6s, hogyan k6pes p6ldlul
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enyhiteni egyes szerzett nyelvi betegs6gen (mint az
afiztSn vagy a diszlexi5n), hogyan fejleszti bizonyos
k6pess6geinket (pl.: k6zrigyess6g, mem6ria, koncentr6-
ci6s k6pess6g, mozgiskoordinici6, stb.) 6s hogy ennek
milyen fizlkat vonzatai vannak. Vagyis megvizsgll-
tam, hogy az agyban hol 6s milyen pozitiv mikrostruk-



trirSlis vlltozisokat indukil a muzsikills (f6k6nt a Ga-
ser- Schlau g kut at6s alapj|n 6s egyben azzal aT6t6rnaszt-
va). A grafikonok, illusztrici6k segits6g6vel (MR-fel-
v6telek) az oszt|llyalkcizcisen fejtettiik meg, hogy mi6rt
is pont azokon az agyklrgi teriileteken figyelhett6k
meg a tud6sok a pozitiv elv6ltoz6sokat. A tan6ra rn6-
sodik fel6ben a passziv zen676sr6l besz6ltiink. Ez tulaj-
donk6ppen lo:'aga a zenehallgatls. Megn6ztiik, hogy a
kedvenc dalaink, darabjaink mi6rt segithetnek a kog-
nitiv tesztek megoldisiban, valamint hogy mi az alap-
ja a sokak 5ltal j6l ismert Mozart-hatlsnak. Itt sz6t ei-
tettr.ink a dopamin nevfi neurohormonr6l, mint ,,iz
agy jutalmaz6 vegyiilet6r6l", melynek hat6sa tal6n leg-
inkibb a n6k kor6ben gyakran alkalmazott ,,csokol5-
d6kirihoz" hasonlithat6. A szimunkra kedves zene il-
tal kiv6ltott ,,hangulatdopping" hat6s6t a dopaminnak
az6rt is tartottam fontosnak kihangsrilyozni, mert se-
githet egy eg6szs6gesebb 6let kialakitisiban.Jobb, ha a
zene rlszegit meg minket, mint ha egy6b szerekkel 6r-
n6nk el ugyanazt ahatlst.

Az 6ra v6g6n pedig egy |Ttalarnklszitettrejtv6nyt kap-
tak a di5kok hizi feladatnak, amelyben igyekeztem el-
rejteni az idegrendszerhez, ill. a biol6gi6hoz kothet6 sza-

vakat. A megfejt6s pedig az 6ra e1s6 fel6ben taglalt ku-
tatSs egyik professzorlnak neve volt. A hizi feladat rt-
szek6nt pedig arra k6rtem az oszt|Iyt, hogy otthon,
megold6s kozben a t6rnihoz ill5en tegyenek be valami-
lyen szlmukra kedves zen6t,hogy 6rezhess6k a ,,zene j6-
t6kony hat6sit az agyra".

A Magyar Tudominyos Akad6mi6n 6rit tartani 6riisi
megtiszteltet6s 6s egy 6letre sz6l6 6lm6ny volt. Tal6n ki-
jelenthetem, hogy ez a verseny nem csak tapasztalatok-
kal gazdagitott. Egy eg6szen mis perspektivib6l lilttarn
az 6rinak a menet6t, 6s rijottem, hogy 6rit tartani 6s ta-
nitani bizony nem is olyan kcinnyii, mint amilyennek az
Titszik.

III. dIj: Balogh Anna (Riuai Gimndzium, Gy6r,felkd-
sztt6 tanira: Gyal6kay Judit)
Nagyon ciniltem, amikor kideriilt, hogy bekerr.ikern az
UtazS.s a koponyink kortil cimmel meghirdetett p6lyi-

zat els6 h6rom helyezettje koz6, 6s igy megtarthatom a
rendhagy6 biol6gia 6rirnat. Az circi,m mell6 izgalom is
t6rsult, hiszen mindenf6lek|ppen azt szerettem volna,

\ogy az e16ad6s megfeleljen az elvirisoknak. Biztonsig-
1rzetet adott, hogy a z eg6sz oszt6lyom meghivist kapott
az utols6 fordul6ra 6s igy v6gig melletem lehettek. Az
Akad6miin eltoltott napunk nagyon nagy szak6rtelem-
mel lett megszervezve, d6lel6tt egy izgabnas idegenve-
zet6sen is r6szt vehettiink. Ezalatt rengeteg 6rdekess6get
l6ttunk, megismerkedtiink az 6piilettel, bel6phettiink az
Akad6mia elnok6nek dolgoz6szob1j6ba, ahol rnaga P5-
linkSsJ6zsef elncjk rlr fogadott minket.

A dont6 el6tt 6s ut6n sokan k6rdezt6k t6lem, hogy az
6n v6lem6nyem szerint milyennek kell lennie egy to[6le-
tes tan6r6nak?

Azt, hogy mit6lj6 egy 6ra, sok t€nyez6 egyiittes hatSsa
alakitja ki, mint p6ldiul az,hogy legyen 6rthet6,lendii-
letes, szeml6letes vagy - ami dilkszemmel a legl6nyege-
sebb - ne legyen dolgozat 6s h6zi feladat. Szerintem a
legfontosabb azonban annak az el6r6se, hogy a di6kok
motiviltak legyenek 6s nyitotti vlfanak az ij gondola-
tokra.

A saj6t oszt6lyom is nagyon j6 p6lda ri, hogy ahiny
ember, annyi 6rdekl6d6si kcir. Ez6rt, a
rendhagy6 6ra tervez6se kozben azt a
c6lt szerettem volna el6rni, hogy az el6-
ad6s min6l tobb fest6szetb5l, irodalom-
b6l, zen6b6l6s tcirt6nelemb6l vett p61d1-
val it legyen sz5ve. ugyanakkor ez ne
menjen a biol6gia rov5s6ra, hanem in-
k6bb segitse annak a meg6rt6s6t; szeml6-
letesebb6 6s szinesebb6 tegyeaz 6rit. Re-
m6ltem, hogy ezzel a m6dszerrel j6val
tobb ember figyelm6t fel tudom kelteni.
Fontosnak tartottam azt is, hogy a kive-
titett dilkj6l olvashat6ak legyenek, va-
lamint eszt6tikailag is meg6lf6k a helyii-
ket. Pr6b6ltam rigy fel6piteni az 6rit,
hogy azok a dilkok is meg6rthess6k az
elhangzottakat, akik nem mozognak
otthonosan a biol6gia vll6g6ban. Ez6rt -
b6r a f6 t6m6m a mem6ria voh - az 6ra

elej6n roviden cisszefoglaltam az idegrendszerrel kapcso-
latos legl6nyegesebb tudnival6kat.

Szimomra az el6adls legkedvesebb r6sze Radn6ti
Mikl6s Tark6mon jobbkezeddel cirnii. verse volt. Sokat
bogarSsztarn, mire riakadtam 6s rem6lni sem mertem
azel6tt, hogy egy ennyire tlrniba v6g6 idlzetet tal6lha-
tok. Erdekes egybees6s, hogy a vers lprilis 6-6nir6dott,
kereken 53 6vvel az 6nszilet6sem el6tt.
Az idegrendszer volt az egyeden olyan t6ma biol6gi-

5b61, arrL viszonylag t6vol illt t6lem. A rendhagy6 bi,o-
I6gia6ra megtervez6se sorln azonban 16 kellett icin-
ncim, hogy milyen izgalmas tertilete is ez a tudominy-
nak. Ugy 6rzern, ennek a versenynek koszonhet6en
mindenf6le szempontb6l hasznos tapasztalatokkal gaz-
dagodtam.

A rendhagy6 biol6gia 6r6hoz k6szrilt dilk megtekint-
het6k az al6bbi honla pon: http : / /prezi.com / kjku7nf luglz /
u t a z a s - a- kop o ny ank -kor ul /
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