„…BOLDOG ÉS SIKERES EMBEREKET
NEVELJÜNK…”

A napbarnított, kipihent, vidám gyermekhadat szeretem az első órán
megörvendeztetni huncut, vidám fejtörőkkel, játékokkal. Ezek zöme
Gyakorlóiskolákat
bemutató sorozatunkban
ezúttal a Fazekas
Mihály
nem
kifejezetten matematikai
tartalmú, de valamilyen
módon mindFővárosi
Gyakorlóhozzá.
Általános
Iskola és
Gimnáziumot
ismerhetik
meg.
egyik
kapcsolódik
A játékokat
frontálisan
bemutatom
abban
az
A Hámori Veronika
igazgatónővel
riportaztán
bizonyítja,
hogycsapata„Fazeosztályban,
ahol még
nem ismerikkészült
a gyerekek,
általában
kas” formájában
minden tanára
és tanulója tisztában van az értékeivel, de nem esik
játék
folytatjuk.
az önhittség hibájába, s kellő alázattal viszonyul ahhoz az ügyhöz, amit
röviden csak közügynek, azaz oktatás-nevelésnek szoktunk nevezni.
– Kérem, mutassa be az iskolát, kiemelve története során a jelentősebb
eseményeket!
– A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
fennállásának száz éve óta mindvégig
jelentős szerepet játszott a magyar
közoktatásban.
A mai intézmény elődjét Bárczy István polgármester alapította 1911-ben,
Budapest VIII. kerületében, akkori
nevén, a Mária Terézia téren. Az impozáns épület Balogh Loránd építész
munkája, a belső kutak Zsolnay kerámiából készültek.
A Mária Terézia téri elemi iskola és
pedagógiai szeminárium, valamint a
közeli Baross utcában működő bencés rendi (reál) gimnázium szimbiózisából, évtizedek alatt – sok viszontagságon át – létrejött iskola a mai
nevén 1948 óta ismert. A második világháború és az 1956-os forradalom
után szinte az alapoktól kellett újjáépíteni a házat. A múlt egyetlen élő
tanúja az iskola udvarán álló japán
akácfa, amelyet a közelmúltban sikerült védetté nyilváníttatni. Az igazgatói iroda és a díszterem bútorai százéves múltunkat idézik, az épület többi
berendezési tárgya és színvilága már
a mai igényeknek és ízlésvilágnak
megfelelően az 1997–98-ban történt
felújítás és bővítés eredménye. A mindenkori fenntartó (Budapest főváros)
kiemelt figyelmet és gondot fordított
arra, hogy a Fazekas külső megjelenése és felszereltsége méltó legyen
az intézményben folyó munkához.
Mindig megkaptuk azt a támogatást,
amely a kiemelkedő tevékenység feltételeit biztosítja. A Fazekas történetének jelentős állomása 1962, amikor
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a – ma már világhírű – speciális matematika tagozat megkezdte működését. Rábai Imre gyűjtötte össze azokat
a tehetséges diákokat, akik gimnáziumi tanulmányaik során világhírnevet
szereztek az iskolának. 1966-ban a
nyolctagú magyar diákolimpiai csapat a Fazekas matematika tagozatú
osztályából került ki. Öten kaptak
aranyérmet: Lovász László, Pósa Lajos, Berkes István, Laczkovich Miklós
és Pelikán József. Lovász László már
egyetemista korában kandidátus lett,
munkássága elismeréseként 1999ben Wolf-, 2004-ben Bolyai-, 2009ben Kyoto-díjat kapott.
– Milyen specifikumokat nyújt az
iskola a gyakorlóiskolai léttel összefüggően, vagy esetleg azon kívül?
– Az iskola szellemiségét, értékrendjét hármas feladatrendszere határozza meg: általános iskola, gimnázium és pedagógiai szakmai szolgáltató
intézmény. A Fazekasban dolgozó pedagógusok legfőbb ismérvei: magas
szintű, naprakész szakmai tudás, állandó, belső igényből fakadó önkép-
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zés, kiemelkedő módszertani kultúra
és gazdag repertoár, és ami a legfontosabb: a Fazekas pedagógusai szaktárgyaiknál csak a gyerekeket szeretik jobban. A türelem, az elfogadás,
a gyerekek jövőjéért érzett felelősség,
az az igény, hogy boldog és sikeres embereket neveljünk, közös elve a testület minden tagjának. A pedagógusok
szívesen tanítanak a Fazekasban: sok
kollégánk a tanítványunk volt, többen
vannak, akiknek a szülei is idejártak,
vagy/és itt tanítottak, tanítanak. Nagy
az iskola megtartó ereje.
A pedagógiai szakmai szolgáltatás
(szaktanácsadás, pedagógiai módszertani tanfolyamok, tehetséggondozó
szakkörök fővárosi gyerekeknek, bemutatók, módszertani segédanyagok
készítése, versenyszer vezés, konferenciák szervezése, vendégcsoportok
fogadása stb.) következménye az a
nyitottság, ami a töretlenül magas
színvonalú szakmai munka egyik biztosítéka.
Sokan ismernek bennünket, és nekünk lehetőségünk van széles körű

tapasztalatokat szerezni más intézmények munkájáról.
Nem vagyunk zseniképző. Zsenik
ritkán születnek, és nem feltétlenül a
Fazekasban tanulnak. Az általános iskolába sorsolás alapján kerülnek be a
kisgyerekek, mivel nem vagyunk körzetes iskola. A gimnáziumba tehetséggondozó felvételi alapján válogatunk:
kíváncsi, nyitott, alkotó gondolkodású,
a tudást és birtokosait tisztelő gyerekeket keresünk. A komplex, közösségi tehetséggondozás módszereit alkalmazva
a diákok nemcsak tanáraiktól, hanem
egymástól is tanulnak. A tehetség, a
szorgalom és a környezet együtthatásának következménye a sok nagyszerű
eredmény: a versenyeken elért és a felvételi sikerek, a tanulmányok befejezését
követő karrier. Tanítványaink közül nagyon sokan határainkon belül és kívül is
elismert képviselői szakmájuknak, többen művészi vagy sportsikerekkel büszkélkedhetnek. A sikerterületek között
kiemelkedő helyet foglal el a matematika, az országos és nemzetközi versenyek
legjobbjai között mindig van fazekasos
diák. Emellett szinte valamennyi természet- és társadalomtudományi tárgy
gazdagítja az eredménylistát. A művészetek közül a zene művelése jellemző
leginkább az iskolára, kórusok, kamarazenekarok, szólisták érnek el jelentős
sikereket. Életünk szerves része a sport,
a labdajátékokban elért eredmények
mellett sorra nyerjük a különféle atlétikai tömegmegmozdulásokra meghirdetett mozgósítási versenyeket.

– Hogy kötődik az iskola az Apáczai Kiadóhoz? Milyen perspektívákat lát még a kapcsolat fejlesztésére?
– Nálunk minden tantárgy fontos,
hiszen széles látókörű, művelt embereket nevelünk. Ennek következménye, hogy csak igényes, módszertanilag pontosan kidolgozott, a gyerekek
számára élvezhető könyvekből dolgozunk. Csak olyan kiadókkal vagyunk kapcsolatban, amelyek ilyen
tankönyveket adnak ki. Büszkén
vállaljuk az Apáczai Kiadóval kialakult szoros munkakapcsolatot.
A pedagógusok szívesen vállalnak
tankönyvírást, lektorálást, hiszen
alaptevékenységeink egyike a felhalmozott módszertani ismeretanyag
terjesztése, továbbadása, bemutatása
más iskolák pedagógusainak. A későbbiekben még az eddiginél is szorosabbra szeretnénk fűzni ezt a kapcso-

latot: azt szeretnénk, ha minél több
oktatási-nevelési terület segédanyagát készíthetnénk el, hogy még több
pedagógus munkáját segíthessük.
– Közoktatási rendszerünk törvényi szabályozása megújulás előtt áll.
Milyen várakozásokkal tekintenek a
várható változások elé? (Szándékosan nem észrevételeket kérek, hiszen
a „finomhangolás” még zajlik, s a
törvényi szöveg véglegesítése is most
következik.)
– Egy patinás és eredményei miatt
ismert iskola a jövőtől nem vár mást,
többet, mint hogy megtarthassa az elődök által évtizedek alatt kivívott rangot. Ennek személyi feltételei adottak
mindaddig, amíg a pedagógusi hivatás
biztosítani tudja a kiváló szakemberek
megélhetését. A jelenlegi tárgyi feltételek megtartása kevés: folyamatos
fejlesztésre szorul az eszközpark, és az
épület „eleganciájáért” is nap mint nap
tenni kell. A külcsín és a belbecs nem
elválasztható. Úgy látjuk, hogy ezt a
fenntartóink is így gondolják. Hamarosan elkezdődik – pályázati pénzből
– egy korszerűen felszerelt természettudományi labor építése, amely 12 budapesti iskola tehetséges diákjainak
nyújt majd segítséget az érettségire és a
versenyekre való felkészüléshez.
– Köszönöm a beszélgetést, s azt kívánom, hogy a fejlesztések eredményessége mellett is őrizzék meg a
hagyományokat és a gyermekközpontúságot, mely minden pedagógiai munka legfőbb mozgatórugója!
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