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A tehetséggondozó program célja a matematika és a természettudományos tárgyak iránt érdek-

lődő tanulók logikus gondolkodásának, analizáló, szintetizáló és algoritmizálási képességének, 

digitális kompetenciájának fejlesztése volt. Komplex, matematikai és természettudományos, 

informatikai ismereteket tartalmazó feladatokkal segítettük a különböző területek közötti kap-

csolatok erősítését. A sokféle program -matematikai játékok, Geogebra, applikációk, Tracker, 

programozás – alapjainak megismerése arra szolgáltak, hogy a későbbiekben szabadon válasz-

szanak a megismert lehetőségek közül, és további segítséggel, vagy éppen önállóan is folytas-

sák azokat. A kötelező iskolai tananyagon túlmutató témák az érdeklődés felkeltését célozták 

meg, a kreativitás, a problémamegoldó képesség kiélését tették lehetővé. A páros és a csoport-

munka során fejlődtek a szociális készségeik, megélték a közös munka eredményéhez való hoz-

zájárulás örömét és felelősségét. 

 

A célcsoport kilencedikes, tizedikes és tizenegyedikes diákokból állt. Mindannyian a matema-

tika tagozatunkon tanulnak, a fizika és az informatika iránt is érdeklődnek, motivált, más terü-

leteken is aktív diákok. A programunk során hangsúlyt fektettünk az alkotó tevékenységre, a 

csapatban való munkára. Ezért nem csak a tanulmányi versenyen jól teljesítő diákokat szólítjuk 

meg, hanem azokat is, akikre jellemző a nyitottság, szeretik a kreativitást igénylő komplex fel-

adatokat, amik több tudományterületet is érintenek. A jó szociális és kommunikációs képessé-

gekkel rendelkezők mellett azok is rész vettek a programba, akik fejlődni szerettek volna ezen 

a téren. A logikus gondolkodású, kreatív, érdeklődő, és időt, energiát szívesen befektető diáko-

kat sikerült foglalkoztatnunk. 
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A járvány miatti korlátozások sajnos nem tették lehetővé, hogy a szakköri foglalkozásokkal 

párhuzamosan szervezzük meg a tanulmányi kirándulásokat, és az interaktív csoportos foglal-

kozásokat. Az első tanulmányi kirándulást 2022. június 10-én valósítottuk meg, a szakköri cso-

porttal Budapestre az Álmok Álmodói 20 kiállításra mentünk a Millenáris Parkba. A diákok 

nagyon élvezték a közel két órás kiállítást, amely a magyar tudományos élet történetét, világhírű 

tudósainkat, találmányaikat és technikai újításaikat mutatta be. A kiállítás ötletes elrendezése 

az interaktív, kézzelfogható tárgyak szórakoztató és élményekben gazdag programot nyújtottak. 

 

2022 szeptemberében már újra látogatható volt a győri Audi gyár. A gyárlátogatás fő célja az 

volt, hogy a többségében műszaki pályára készülő diákok bepillantást nyerjenek a mérnöki 

munka rejtelmeibe, működés közben lássák az ipari robotokat. A gyárban folyó munka össze-
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tettsége és részletes szabályozása kiváló példája a komplex, több területen használható ismere-

tek és a csapatmunka fontosságának. A látottakból az is egyértelmű volt, hogy programozási 

ismeretek ma már elengedhetetlen részét képezik a mérnöki feladatoknak.  

 

A szülők, hozzátartozók bevonásával történő interaktív, élmény alapú csoportos foglalkozást 

2022. szeptember 30-án valósítottuk meg, ahol a testvérek, szülők, barátok megismerhették az 

alkotási folyamat nehézségeit és sikereit, kipróbálhatják a diákok alkotásait.  

A második interaktív csoportos foglalkozásra jó alkalmat teremtett a gimnáziumunkban rende-

zett országos matematika és fizika tanulmányi verseny 2022. november 12-én. Az ország min-

den részéről érkező hasonló korú diákokkal tudták megosztani a szakkörök eredményeit, a ki-

dolgozott kísérleteket és a kirándulások tapasztalatait tanulóink.  

   

A tárgyiasult alkotások nagy része digitális formában készült el. A Geogebra programban első-

sorban geometriai ábrákat készítettek a diákok. A matematikaórákon megoldott geometriai fel-

adatok közül szerkesztettek meg néhányat, főként mértani helyes feladatokat, amelyeket kivá-

lóan lehet szemléltetni ezzel a programmal (nyomvonal), illetve. A logikai játékokhoz pályákat 

készítettek. A rajzórákhoz kapcsolódóan „művészi” ábrákat készítettek: kaleidoszkóp, man-

dala.  
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A diákok logikai játékokat készítettek az általuk legjobban kedvelt feladatokból. A feladatok-

hoz tartozó pályákat a Geogebra programban lerajzolták, illetve ezeket kivágták papírból. A 

korongok helyett műanyag kupakokat használtak, amit a diákok gyűjtöttek össze, tisztítottak 

meg az újrahasznosítás jegyében.  

A logikai játékok fejlesztik a diákok kreativitását, önálló, rendszerező gondolkodásra szoktat-

nak. A matematikaórákon, illetve más alkalmakkor megszerzett tudásukat itt ötletesen használ-

hatják, új feladatokban kamatoztathatják az eddig megszerzett ismereteket. A párosan, illetve 

nagyobb csoportokban a jó hangulatban végzett ötletelés, közös gondolkodás erősíti az össze-

tartozás érzését, fejleszti a kommunikációs készséget. A többi diáknak, illetve felnőtteknek tar-

tott játékos foglalkozások pedig az előadói készséget és az önbizalmat is erősítik. 

  

A programozási ismeretek alapozása és rendszerezése után először az Code.org App Lab felü-

letének segítségével készítettek diákjaink grafikus elemek programozásával működő játékokat, 

a Java Script programozási nyelv segítségével A kész programokat link segítségével megosz-

tották osztálytársakkal, barátaikkal.  
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A tehetséggondozó foglalkozások másik részében a Python programozási nyelv megismerése 

és matematikai és fizikai kérdésekhez kapcsolódó alkalmazása került előtérbe. Az alapvető ma-

tematika feladatoktól elindulva az összetettebb fizikai jelenségeket demonstrálókig. 


