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időszakban tizenhetedik alkalommal rendezte meg az általános iskolai tehetséggondozó
diáktábort fizikából és kémiából. A kiválasztott általános iskolás tehetséges diákok három
napon keresztül hallgattak szakelőadásokat, kísérleteztek, fejtörő játékokban vettek részt. A
szervezők a csapat összeállításában kikérték a szaktanárok javaslatait. A diáktábor helyi
szervezője Balázs Piri Diana tanárnő, főszervezője Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó
mozgalom vezetője volt.
A háromnapos tehetséggondozó diáktábor célja, hogy a tanulók a szokásos általános
iskolai tananyagot kibővítve és kiegészítve új fogalmakkal ismerkedjenek meg,
kísérletezzenek, megfigyeljenek és tanulmányozzanak egyes természeti jelenségeket, így az
elméleti tudás gyakorlati alkalmazása terén is fejlődjenek. Nevelési cél a közösségi
programok és a csoportmunka gyakorlása, kísérletezéskor a megfelelő viselkedés elsajátítása,
a megfigyelési szempontok betartása, a szükséges készségek fejlesztése.
A XVII. Fizika-kémia általános iskolai tehetséggondozó diáktábornak húsz
résztvevője volt, főleg Észak-Bácskából, Horgosról és a környékbeli iskolákból érkeztek a
diákok. A szaktanárok is elkísérték diákjaikat, és ugyancsak nagy érdeklődéssel követték a
szakmai programokat.
A diákok igyekeztek minél többet elsajátítani a hallottakból és látottakból,
jegyzeteltek, fényképeztek. Az előadók és foglalkozásvezetők érdekes témákat választottak,
sikeresen felkeltették a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. Az ünnepélyes
megnyitó után a háromnapos programterv ismertetése következett. Ezután a diákok fizikai és
kémiai kísérleteket láthattak. A párhuzamosan zajló XV. Kovács Sztrikó Zoltán diákverseny
keretében a fizikai és kémiai jelenségek bemutatásában különböző iskolákból érkezett diákok
jeleskedtek. Ez volt az a módszer, amikor a diákok egymástól tanultak, meghallgatták a
jelenségek tudományos hátterét, megfigyelték a kísérleteket, kérdezhettek is. A továbbiakban
Szórád Endre kémiatanár, a zentai székhelyű Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium tanára foglalkozott a diáktábor résztvevőivel. A kémiai folyamatok hátterét
magyarázta el az atomok és az atomcsoportok szintjén. A következő előadó Máriás Ildikó, a
Zentai Gimnázium kémiatanárnője volt. Bemutatta, hogy a kémia milyen sok helyen szerepel
az iparban, a közéletben és a háztartásba, de még a kozmetikában is. A diákokkal közösen
kerestek gyakorlati példákat a kémiai szerekre és reakciókra. Muhi Béla fizikatanár, a
GENIUS tehetséggondozó mozgalom vezetője látványos fizikai kísérletekkel kezdte, majd
igyekezett elmagyarázni a látottakat, miközben rámutatott az aktuális tudományos jelenségek
fizikai törvényeire. Balázs Piri Diana, a horgosi általános iskola és a szabadkai Kosztolányi
Dezső Tehetséggondozó Gimnázium fizikatanárnője ugyancsak a szemléltetésre és a fizikai
jelenségek bemutatására helyezte a hangsúlyt. Érdekes és tanulságos kísérleteket mutatott be,
bevonta a tanulókat is az aktivitásokba. A szertárban és kint a természetben is rá lehet mutatni
azokra az elvekre, törvényszerűségekre, elméletekre, melyek tudományos ismereteinkhez
kapcsolódnak.
A tehetséggondozó diáktáborban tudományos jellegű kisfilmeket is látni lehetett.
Külön érdekességnek számított egy tudományos jellegű keresztrejtvénynek a megfejtése. A
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diákok rájöhettek arra, hogy keresztrejtvény frissíti a memóriát, a találékonyságot fejleszti, új
ismeretekre is szert tehetünk. A tehetséggondozó diáktábor programjának utolsó fejezete a
kreatív játék volt. A gyermekjátékok közül kipróbálhatták mindazokat, melyek fizikai vagy
kémiai jelenségeket közvetítenek. Ilyen volt az egyensúly, a rugalmasság, Newton
alaptörvényei a mechanikában, az égés, a hőterjedés folyamata, a hangkeltés, a kristályok és
amorf testek tanulmányozása, optikai jellegű eszközök és jelenségek, mágnesek vizsgálata
stb. Izgalmas volt áramköröket megépíteni egy LEGO-szerű elektromos készlet elemeiből.
Ebben a foglalkozásban a diákok Dobó László fizikatanár eligazításait követték.
Végezetül az összegzés, a diáktábor munkájának értékelése következett. A résztvevő
diákok és a foglalkozásokat nagy érdeklődéssel figyelő kísérő tanáraik is okleveleket kaptak,
kiosztásra kerültek az ajándékok, valamint a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács által
biztosított könyvek, oktatási jellegű kiadványok.
A horgosi Kárász Karolina Általános Iskola Nikičić Goran igazgatóval az élén kiváló
házigazdának bizonyult. Minden feltétel biztosítva volt a zavartalan munkához. Az élelem
előkészítésében és kiosztásban az iskolai konyhán dolgozók segédkeztek. Köszönet a diákokat
elkísérő szaktanároknak is, akik besegítettek a munkába.
A szervezők és a résztvevők köszönetüket fejezik ki az anyaországi Emberi Erőforrás
Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságának, hogy ezúttal is támogatta ezt a nagy
hagyományú és népszerű rendezvényt.
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Muhi Béla látványos kísérletei

3

Balázs Piri Diana tanárnő fizikai kísérleteket mutat be
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A Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács ajándékkönyvei

Szaktanárok, foglalkozásvezetők
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