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Oktatás akár a magasból  is
Drónok segítségével készülő, élmény alapú tanórákba kapcsolódhatnak be a diákok
• Elkezdődött szer-
dán az Oktatás a 
magasból elnevezésű 
különleges program, 
amelyhez bármelyik 
iskola csatlakozhat az 
országból. Lényege, 
hogy a diákok online, 
drónok által közvetí-
tett élő videókkal az 
ország különböző ré-
szein található rendkí-
vüli földrajzi helyekről 
tanulhatnak egy helyi 
tanár segítségével.

H A J N A L  C S I L L A

A kormány Fenntartható Fej-
lődés Főosztálya szerdai 
sajtótájékoztatóján indítot-

ta útjára az egész országra kiterje-
dő projektjét, amelynek keretén be-
lül nyolc különleges tanórára kerül 
sor a következő időszakban 9–14 
éves diákok számára. Az előadások 
során a tanulók online, drónok ál-
tal közvetített élő képeket nézhet-
nek az ország különböző részein 
található rendkívüli helyekről, mi-
közben egy tanár válaszol kérdése-
ikre, kísérleteket végez egymaga 
vagy egy szakértő, akár helyi lakos 
részvételével. Az órák követésébe 
bármelyik romániai iskola bekap-
csolódhat, és a helyszíni közvetítés 

helyi tanárok közreműködésével 
történik. Eddig mintegy 300 iskola 
jelezte, hogy csatlakozna. A videók 
utólag felkerülnek az internetre is, 
és bármikor visszanézhetők lesz-
nek – közölte a projekt részleteit 
Borbély László államtanácsos, a 
Fenntartható Fejlődés Főosztály 
koordinátora szerdán az online 
közvetített sajtótájékoztató kereté-
ben. Hozzátette, fontosnak tartja, 
hogy valós párbeszéd alakuljon ki 
a társadalom és a fenntartható fej-

lődésért dolgozó osztály között, ez 
a projekt pedig ilyen.

„Leszállhatnak” 
a norvég fjordoknál

Molnár Zoltán marosvásárhelyi 
földrajztanár több éve használja a 
Google szatellitképeit a tanóráin, és 
nem csak az online oktatás elterje-
dése óta. „Nagyon hasznos segítség 
akkor is az internet, ha különböző 
környezeti problémákról tanulunk, 

például az erdővágásról, de a föld-
rajzi folyamatokat is meg lehet vizs-
gálni így, de »leszállhatunk« egy 
naperőműnél vagy akár a norvég 
fj ordoknál. A tankönyvet is hasz-
náljuk alapnak, de a gyakorlatban 
is megnézzük az internet segítségé-
vel, mert így sokkal hatékonyabban 
tanulnak a diákok” – mondta el a 
földrajztanár az élmény alapú taní-
tásról. Az Oktatás a magasból című 
projektről tőlünk hallott először, de 
mint kifejtette, szívesen csatlakoz-

na hozzá, hiszen jó lehetőséget lát 
benne arra, hogy olyan hazai he-
lyekre is „eljusson” a diák, ahová 
még a Google sem jutott el eddig.

A Duna-deltával kezdik

Az Oktatás a magasból tanórát Hu-
nyad megyében egy kísérleti projekt 
keretében tesztelték először tavaly a 
járvány kitörése előtt. Három vidéki 
iskola diákjai és tanárai az ország 
különböző, érdekes helyszí-
nein élő történelem-, föld-
rajz-, biológiatanárokkal ke-
rültek online kapcsolatba. A 
projekt a Kormány Főtitkár-
ságán belül működő Fenn-
tartható Fejlődés Főosztály 
részvételével, valamint az 
Aspire Teachers és a Caroli-
na Kreatív Negyed Egyesület 
támogatásával került országos kiter-
jesztésre, és szoros összefüggésben 
áll az iskolai tantervvel. A nyolc ta-
nóra 2021 májusától júliusáig tart, 
előre meghatározott terv szerint. A 
projekthez csatlakozott osztálynak 
szüksége van egy kivetítőre, egy 
internetre csatlakoztatott laptopra 
és sok kíváncsi diákra – közölték a 
projekt elindítói. Az első lecke május 
6-án kerül adásba, és a Duna-deltá-
ba kalauzolja el a diákokat a drón és 
egy tanár segítségével. 

Amennyiben egy tanár vagy isko-
laigazgató szeretne többet megtud-
ni a projekthez való csatlakozás-
ról, még több információt kaphat a 
dezvoltaredurabila.gov.ro honlapon.

P ilinszky 1980 nyarán, anyai 
nagyanyja halálakor költözött 

végleg a Királyok városába, ahol 
1981 májusában bekövetkezett ha-
láláig élt. Barátokra, nyugalomra, 
békére és „otthonra” talált, távol 
a zajtól. Életének utolsó hónapjait 

csöndesen tölthette el ott-
honában, egy tízemeletes 
panelház hatodik emeleti 
garzonlakásában. A cen-
tenáriumi év szervezői 
nemcsak gondolatiságban, 
hanem a valós térben is 

megidézik Pilinszky Jánost. 
Juhász Anna exkluzív videósoroza-
ta olyan vidéki és külföldi helyszí-
nekre kalauzolja el hamarosan ven-
dégeivel a nézőt, amelyek Pilinszky 

számára nagy jelentőséggel bírtak, 
mint például a Vas megyei Velem 
és Szombathely, Székesfehérvár, 
vagy éppen Róma. Juhász Anna el-
ső videós irodalmi útja forgatása-
kor csöngetett be Pilinszky utolsó 
lakásába. Bokros Jánosné, Pilinsz-
ky egykori főbérlője ma is abban a 
lakásban lakik, amit egykor a köl-
tőnek kiadott. Április 24-én Bokros 
Jánosné elmondta, a fotóalbumok 
között kotorászva egy addig sosem 
látott füzetet talált, tele feljegyzés-
sel, Pilinszky kézírásával. A füzetet 
senki nem látta korábban. Szere-
pelnek benne zenei feljegyzések, 
azoknak a zenéknek, zeneszerzők-
nek a listája, akiket hallgathatott. 
Vannak benne családi utalások, 

rövidebb és hosszabb bejegyzések 
is, valamint álmok leírásai. „2-dik 
álom: Bébivel az ivóban. Havas 
lépcső. Villa. Fénycsík az ajtó alatt. 
Vörösmárvány szobor. Fogpasz-
ta-csók. (Tubus)”. A Petőfi  Irodal-
mi Múzeum kézirattárában őrzött, 
mintegy harminc autográf analek-
ta, levél alapján nagy biztonsággal 
állítható, hogy Pilinszky János utol-
só kézzel írt jegyzetei vannak a la-
pokon, ezt a benyomást a felbukka-

nás körülményei csak megerősítik. 
Az irodalomtörténeti szempontból 
is különleges, megtalált füzet ha-
marosan a jogörököshöz, Kovács 
Péter művészettörténészhez kerül, 
aki az eddig látottak alapján megál-
lapította, hogy a jegyzet „egyértel-

műen P. J. kézírása”. Csak remélni 
lehet, hogy a teljes műtárgyegyüt-
tes közgyűjteménybe kerül – és így 
előbb-utóbb a kutatók és a nagykö-
zönség számára is elérhető lesz.

Kiss Judit

Ismeretlen Pilinszky-kézirat került elő a költő álmairól
• A Pilinszky100 jubileumi irodalmi sorozat keretében Pilinszky János és Székes-
fehérvár kapcsolatát bemutató online program felvétele kapcsán került elő egy 
negyven éve lappangó keményfedeles füzet – közölte lapunkkal a budapesti Petőfi 
Irodalmi Múzeum. A kéziraton jegyzetek szerepelnek és Pilinszky János többoldalas 
álomleírásai, ezeket először Juhász Anna irodalmár láthatta.

Pilinszky jegyzete: „2-dik álom: 
Bébivel az ivóban. Havas lépcső. 
Villa. Fénycsík az ajtó alatt.”
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