
 

Tehetséggondozás a természettudományokban pályázat  

a salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban (NTP-MTTD-190015) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 2019-ben is 

pályázatot írt ki a Nemzeti Tehetség 

Programhoz illeszkedve a tehetséges 

tanulók matematikai, 

természettudományos és digitális 

kompetenciáinak fejlesztése céljából. 

Iskolánk második alkalommal 

pályázott és nyert ebben a 

programban. Az 1millió forint 

támogatást kapott projekt kidolgozói 

és megvalósítói iskolánk biológia-

kémia szakos tanárai: Bagyinszki 

Boglárka és Tóth Dóra voltak.  

 

 
 

 

A pályázat címe: Tehetséggondozás a 

természettudományokban azt fejezi 

ki, hogy program során  

természettudományos vizsgálatokon, 

feladatokon keresztül fejlesztettük a 

részt vevő 15 tanuló logikai 

gondolkodását, digitális és szociális 

kompetenciáit, úgy, hogy közben 

többféle módszert alkalmazva 

igyekeztünk élményszerűvé is tenni a 

szaktárgyainkat. 

 

 

 
 

 

 

A tehetséggondozó programban egy 

30 órás szakköri foglalkozás-sorozat 

valósult meg, amelyhez a pályázat 

részeként egy munkafüzetet is 

készített a két pedagógus. 

 

  



 

 

A részt vevő diákok megtervezték a csoport logóját. 

 

 
 

 

 

 

Az összetartozás és a közös munka 

inspirálására mindenki megkapta a 

nyertes logóval ellátott pólót. 

 

 

 
 

 

 

A foglalkozások a környezetünk és 

védelme téma köré csoportosultak. Az 

alapvető elméleti háttér 

megismeréseként játékos 

kvízfeladatok megoldásával 

ismerkedtek a fenntartható fejlődés 

mibenlétével, gondolattérképet 

készítettek a környezetvédelem 

jelentőségéről. 

 
 

 

  

 

 

A digitális munkarend alatt a 

tanulók a Padlet felületet 

megismerve egyénileg digitális 

posztereket készítettek a globális 

környezeti problémákról. 

Az elkészült munkákból egy 

virtuális kiállítást készítettünk, 

amiből mások is tanulhatnak. 

 

 
 



 

 

Több alkalommal került sor 

laboratóriumi kiscsoportos 

tanulókísérletezésre, ahol a környezeti 

tényezők problémáit vizsgálták. A 

diákok kémcsőben és lombikban 

kimutatták a levegőszennyezésért 

felelős anyagokat, illetve modellezték 

a savas eső hatását. 

 
 

 
 

 

 

A levegőszennyezés mértékét a 

tanulók a Salgótarján környéki 

lakóhelyükön kihelyezett Petri-

csészékben 1 napon át gyűjtött 

porszemcsék mennyisége alapján 

vizsgálták és készítettek egy térképet. 

 

 
 

 

Egy másik alkalommal értelmezték a vizek 

olajszennyeződésének problémáját, 

megismerték, hogy hogy lehet az 

olajszennyezést kimutatni és megvizsgálták  

az olaj madártollakra gyakorolt hatását. 

 

 

 
 
 

 

 

A biológiai ismertek bővítése céljából 

ismerkedtünk a talajlakó állatokkal, 

földigiliszták vizsgálatára és 

boncolására is sor került. 

 

 
 



 

 

Néhány foglalkozás a matematikai 

kompetenciákat erősítette, itt játékos 

számolási feladatok kerültek elő. 

 

 

 
 

  

 

 

A digitális tanrend alatt valósult meg a 

Tóstrandi tó bioindikációs monitorozása, amely 

vizsgálatot a tanárnő maga elvégezte és videóra 

vette, és a tanulók otthon értelmezték a 

látottakat. 

 

 
  

  

 

 

De az otthoni tanulás kutatómunkára 

is adott lehetőséget. A diákok 

önállóan keresgéltek otthonukban a 

veszélyes anyagok között, az 

egészségre és a környezetre gyakorolt 

hatásuk után nyomozva. 

 

 
  

 

Sajnos a nagyon várt két napos tanulmányút a koronavírus helyzet miatt elmaradt, jó lett 

volna a laborgyakorlatok mellett a kötetlenebb, közösségépítő kirándulás megvalósítása az 

Aggteleki Nemzeti Parkba. Reméljük, hogy a jövőben lesz lehetőségünk még hasonló 

élményekre! 

 

 

 

 

 

 


