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2019.01.31. – 2019.02.03.
A GENIUS tehetséggondozó programok keretében a Vajdasági Magyar Pedagógusok
Egyesülete Újvidéken a Svetozar Marković Gimnáziumban a múlt héten nyolcadik
alkalommal tartotta meg a négynapos középiskolai tehetséggondozó diáktábort.
A munkában 26 tanuló vett részt a következő újvidéki középiskolákból: Mihajlo Pupin
Villamossági Középiskola, Április 7. Egészségügyi Középiskola és Svetozar Marković
Gimnázium.
A diáktábor célja a tehetségek felkutatása, a tehetségnevelés serkentése, a diákok
érdeklődésének felkeltése a tudományos gondolkodás és kutatás iránt, a hazai továbbtanulás
és a helyben maradás serkentése. Olyan témakörök kerültek feldolgozása, melyekre a
tanórákon a tantervi keretek között nincs lehetőség. Az előadók és foglalkozásvezetők
informatikából, angol nyelvből, magyar nyelvből, fizikából és kémiából tartottak előadásokat,
műhelymunkákat, illetve laboratóriumi gyakorlatokat. Dr. Muhi B. Béla egyetemi tanár
aktuális közgazdasági témákat dolgozott fel, felhívta a diákok figyelmét a hagyományos
fogysztóvédelmi versenyre és a menedzsment bajnokságra, a májusban esedékes GENIUS
konferenciára. A diákcsapat látogatást tett a Vajdasági Természetvédelmi Intézetben, ahol
magyar nyelvű természetfilmet néztek meg, szakmai előadás keretében megismerkedtek a
vajdasági táj természeti értékeivel és az Intézet természetvédelem feladataival.
Megtekintették az állandó kiállítást, megismerkedtek az őslénytani leletekkel, a
kőzetgyűjteménnyel, egy demonstrációs eszköz pedig a folyómeder kialakulását, és a folyó
ökológiai szerepét animálta. Középiskolások alkalmi kiállításon láthatták a kisdiákok
természetvédelemmel kapcsolatos rajzait, képeit.
Nagyon tanulságos volt az Újvidéki Egyetem kampuszának a meglátogatása, ismerkedés a
karokkal, a tanulási és kutatási lehetőségekkel. Dr. Csanádi János tanszékvezető egyetemi
tanár bemutatta a Kémiai Intézetet, a laboratóriumokat, a kísérleti és kutatási eszközöket, a
tudományos vizsgálatokat működés közben. Előadást tartott a Természettudományi Kar
szervezeti felépításével, az oktatási rendszer működésével, a képzési és továbbtanulási
lehetőségekkel kapcsolatban. A diákok meggyőződhettek arról, hogy helyben is színvonalas
képzésban részsülhetnek, itthonmaradásuknak minden feltétele biztosítva van, és a szebb jövő
kiépítésében maguk és részt vehetnek.
A péterváradi vár területén a diákcsapat felkereste az újvidéki Városi Múzeumot, ahol Dr.
Ózer Ágnes történész és főmúzeológus kalauzola őket. Megnézték az állandó történelmi
kiállítást, megismerkedtek a vár történetével, leszálltak a több emelet mélységnem lévő
várkúthoz is. Az első vilgháborús fegyver- és éremkiállítás, az egykori újvidéki polgári
családok életének, használati eszközeinek állandó kiállítása is lekötötte a fiatalok figyelmélt.
A péterváradi vár földalatti folyosóinak bejárása ugyancsak szakmai kísérettel történt, érdekes
történelmi jellegű magyarázatokat hallottak.
A diákok díjmentesen vehettek részt ebben a táborban. Mindegyik résztvevő és előadó
emléklapot kapott. Szakkönyveket a Vajdasági Magyar Tankönyvtanács biztosított.
Közreműködő pedagógusok voltak: Zavargó Sárvári Beatrix, Kanyó Anikó, Velisek Klára
(helyi szervező), Kovács Smit Edit, Muhi Béla (főszervező, a GENIUS elnöke), továbbá
Videc Éva és Dr. Huszka Róka Magdolna (akik a csapat összeállítában segéldkeztek).
Köszönet illeti meg az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy támogatásban részesítette
ezt a hagyományos diáktábort. További részletek és képgyűjtemény látható itt:
www.fokusz.info
(Muhi Béla)
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