Muhi Béla

XVIII. FIZIKA-KÉMIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI
TEHETSÉGGONDOZÓ DIÁKTÁBOR
Zenta, 2017. március 3-5.
A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom keretében a Vajdasági Magyar
Pedagógusok Egyesülete a zentai Stevan Sremac Általános Iskola November 11
munkaegységében 2017. március 3-5. időszakban tizennyolcadik 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 Fajka Valéria tanárnő, főszervezője Muhi Béla, a
GENIUS tehetséggondozó mozgalom vezetője volt.
A nagy hagyományú tehetséggondozó diáktábor célja, hogy a tanulók a kötelező
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 XVIII. Fizika-kémia általános iskolai tehetséggondozó diáktábornak huszonnégy
résztvevője volt, főleg zentai és környékbeli diákok. Néhány szaktanár is elkísérte a diákjait,
és ugyancsak nagy érdeklődéssel követték a szakmai programokat: Raffai Valéria, Cservik
Tamás, Urbán Hodik Marianna, Bukvić Dianna, Fajka Valéria.
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.
Mindennapok fizikája címmel Muhi Béla mutatott be látványos kísérleteket. A
környezeti kémia tárgyköréből Horváth Bábinszki Ildikó és diákjai, Gronczlik Ákos és
Serfőző Ákos tartottak előadásokat és gyakorlatokat. Külön előadás foglalkozott az alternatív
energiaforrásokkal. A tanárnő egy elektronikus képfeldolgozású mikroszkóp látómezejét
kivetítve mindenki számára láthatóvá tette a tekergő, úszkáló mikroorganizmusokat, melyek
pl. a szennyvízben találhatók. Játszunk kémiát! – ez volt a címe Máriás Ildikó és Fajka
Valéria tanárnők foglalkoztató programjának. Bicskei Erzsébet kémiatanárnő igen tanulságos
laboratóriumi gyakorlatokat vezetett. A diákok feladatlapokon kapták meg az utasításokat és a
megfigyelési szempontokat, nagy odafigyeléssel és lelkiismeretesen kellet dolgozniuk.
Hatalmas izgalommal járt a programzáró tudásfelmérő kvíz, amikor a diákok csapatokba
rendeződtek és kreatív játék formájában vetélkedtek a pontokért. Az öt csapat közül a Mérleg
nevű lett a győztes. Mindannyian ajándékot nyertek.
Végezetül az összegzés, a tehetséggondozó diáktábor munkájának értékelése
következett. A diákok nagyon hasznosnak mondták a rendezvényt, a végén feltakarítottak,
elmosták az eszközöket, elrakták a vegyszereket. A résztvevő diákok, a kísérő tanárok és a
foglalkozásvezetők is oklevélben részesültek, ajándékkönyveket a Vajdasági Magyar
Tankönyv Tanács biztosított. A szervezők megköszönték a csókai Vegyészeti-élelmiszeripari
Középiskola segítségét, mivel vegyszerekkel és felszereléssel segítette a munkát. A zentai
Stevan Sremac Általános Iskola November 11 munkaegysége alkalmas helyszíne volt ennek a
diáktábornak, Rahimić Zlatko pedagógiai vezető és munkatársai minden feltételt
biztosítottak a sikeres munkához.
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A szervezők és a résztvevők köszönetüket fejezik ki az anyaországi Emberi Erőforrás
Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságának, hogy támogatta ezt a nagy hagyományú
és népszerű rendezvényt.
Részletes beszámoló és fényképek láthatók a következő honlapon: www.fokusz.info

2

3

4

5

6

7

8

9

