
 

A matematikai, természettudományos  

és digitális kompetenciák erősítése a Bolyaiban 

 

Iskolánk a 2018/2019-es tanévben elnyerte az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt 

pályázatot A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését 

szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatására.  

 

A pályázat célja a köznevelésben tanuló, tehetséges fiatalokat célzó matematikai, 

természettudományos, digitális kompetenciák erősítését segítő, általános felfedezési 

tapasztalatokat nyújtó komplex tehetséggondozó programok megvalósításának ösztönzése 

volt. Az intézményünk 1 400 000 forint vissza nem térítendő, önrészt nem igénylő anyagi 

támogatást kapott. 

 

A pályázatban kötelezően a tanéven átívelő, új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal 

rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli, a matematikai, vagy a természettudományos, 

vagy a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex 

tehetséggondozó program megvalósítása zajlott, melynek eredményeként tárgyiasult 

alkotások jöttek létre.  

 

A 60 órás szakkör 4 tantárgyköré csoportosult. A biológia foglalkozásokat Bagyinszki 

Boglárka tanárnő tartotta, ahol a legfőbb témák a vízvizsgálat, vízminőség, vízi állatok és 

növények tanulmányozása, a környezetvédő szemlélet kialakítása voltak. De végeztek 

boncolást is a tanulók. A kémia foglakozásokon a szerves kémiai tananyaghoz illeszkedő 

látványos kísérleteket próbálhattak ki és modelleket készíthettek a tanulók a korszerű 

természettudományos laborban Tóth Dóra tanárnő vezetésével. Matematikából Karádi Tamás 

Tanár úr irányításával a síkidomokkal, térbeli testekkel foglalkoztak a tanulók és maguk is 

elkészítették a térbeli modelleket. Az informatika szakköri órákon Nagyné Kálóczi Edina 

tanárnő vezetésével egy programozható robotot készítettek a diákok, valamint az ökológiai 

lábnyom kiszámítását végezték egy webes alkalmazás segítségével és a környezetvédelem, 

hulladékkezelésről prezentációkat és filmeket készítettek. A legsikeresebb két tanuló saját 

készítésű dala és videoklipje lett. A foglalkozások legsikeresebb, leglátványosabb pillanatait 

az egész iskolaközösség előtt a Bolyai Napok tudományos ülésszakán be is mutatták a 

tanulók. A szakköri munka segítésére a pályázati forrásból 4 laptopot és mikroszkópi 

metszeteket vásároltunk. 

 

A pályázatok elbírálásánál további előnyt jelentett, ha a pályázó a legalább 60 órás komplex 

tehetséggondozó programba bevont tanulók számára a tehetséggondozó program 

tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányi utat szervez. Így május 10-11-én a részt vevő 

15 tanuló egy kalandos, élményekben gazdag programon vehetett részt. Az első nap először a 

Nógrádi várat látogattuk meg, tanulmányozva a várfalak, tornyok maradványait, mint mértani 



testeket, majd Vácon a Memento Mori kiállításon idegenvezető tolmácsolásával megtudtuk, 

hogy hogy maradhattak fenn a 17. században eltemetett polgárok mumifikálódott testei. A 

biológiai, kémiai hatások, jelenségek kézzelfoghatóvá váltak és a történelmi tényekkel, 

érdekességekkel ötvöződtek. Este Budapesten egy csapatépítő programon vettünk részt. 

Másnap szintén Budapesten a Természettudományi Múzeum kiállításait néztük végig. Itt 

valóban komplex módon tanulmányozhatták diákjaink a természeti jelenségeket: végignéztük 

az ásványokat, kőzeteket, az állatokról, növényekről, emberelődökről szóló kiállítást, az 

ember természetátalakító tevékenységének hatásról és a klímaváltozásról szóló kisfilmet. A 

kísérőtanárok egy előzetesen elkészített feladatlappal segítették a diákok kutató-felfedező 

munkáját a múzeumban. Végül a Dunán egy felejthetetlen sárkányhajózáson vettünk részt, és 

így újra visszakanyarodtunk a szakkörök egyik fő témájához, a vízhez. 

 

A pályázatban vállaltuk egy 2 perces kisfilm elkészítését is. A salgótarjáni Tóstrandi tónál 

végzett vízvizsgálatokról el is készült a bemutató kisfilm, ugyanakkor az informatika 

foglalkozáson maguk a tanulók is készítettek izgalmas és tanulságos figyelemfelkeltő 

kisfilmeket a hulladékprobléma, a szemetelés témában. 

 

A tanéven átívelő programban 15 diák vett részt,a 9.Kny, 10.c, 10.a, 10.d osztály tanulói 

közül. 

 

A foglalkozások, a tanulmányút nagyon sikeres volt, szeretnénk ezzel hagyományt teremteni, 

és a tehetséges tanulóinknak újabb lehetőségeket biztosítani. 

 

Végezetül néhány fotó a komplex programunkról: 

Szakköri munka:                                 Tóvizsgálat 

 

 



 
 

 
 

 



 

Két napos tanulmányút:                           Nógrád vára 

 
 

Természettudományi múzeum 

 
 

Sárkányhajózás a Dunán 

 


