
Innovatív tanulási környezet kialakítása és 
komplex tehetségsegítő programok

megvalósítása 

A pályázati kategória kódja: NTP-INNOV-21

2021. július 1. - 2022. június 30.



A pályázat célja

A Köznevelésben tanuló, tehetséges fiatalokat célzó matematikai, 

természettudományos, digitális kompetenciák erősítését segítő, általános 

felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetséggondozó programok 

megvalósításának támogatása.



A támogatott tevékenységek köre:

Új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli, 

élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek 

eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, interaktív bemutató, makett, poszter stb.) jön 

létre.



Választott kiegészítő tevékenységek: 

• a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos tanulmányi út; 

• a szülők, hozzátartozók bevonásával történő legalább 4 órás interaktív, élményalapú csoportos 

foglalkozás megtartása; 

• legalább 2 perces rövidfilm készítése saját tehetséggondozó programunk bemutatásáról vagy 

arról, mit jelent ma tehetségesnek lenni. A rövidfilm készülhet bármilyen dokumentarista, fikciós 

vagy animációs megközelítéssel, eszközzel, bármely műfajban.
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A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ pedagógusok

• BÁRÁNY-KIS MÓNIKA – Osztályfőnök, BIOLÓGIA

• Kertiné Szakáll Anna –matematika

• DÉZSI ANDRÁS – matematika, FÖLDRAJZ

• BÉCSI ÁKOS - Kémia

• RENTKA LÁSZLÓ – földrajz

• Orosz Norbert - fizika

• RÁCZ RITA - fizika

• Senk Lajos – DIGITÁLIS KULTÚRA

• ÁGOSTON TAMÁS- DIGITÁLIS KULTÚRA



Mit jelent a gyermeke és önmaga számára, milyen 
kötöttséget, költséget jelent?

• Nincs semmilyen költség

• Tanórán kívüli foglalkozások

• Élményekben gazdag programok: Hortobágy, nyíregyháza vadaspark, Agóra, obszervatórium

• Komplex tehetséggondozás

• Új Technikai vívmányokkal való ismerkedés (sportkamera, digitalizáló tábla)

• Hortobágyi Foglalkozás Szülők bevonásával



a pályázat segítségével az iskola a következő 
tárgyakkal gyarapodik:

• sportkamera, 

• Digitalizáló tábla  



Játékos, kreatív matematika

Iskolánkban folytatódik az innováció és a tehetséggondozás. Az  INNOVATÍV TANULÁSI KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA ÉS KOMPLEX TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA című NTP-s projekt 

keretein belül a 7. évfolyam tanulói először matematikai foglalkozásokon vettek részt decemberben. 

A matematikai kompetenciákat kibontakoztató és erősítő foglalkozásokon a kreativitás, az 

élménygazdagság, a fejlesztés mind nagy hangsúlyt kapott iskolánk tanárainak irányításával, ahol 

diák és tanár együtt fedezhette fel a matematika szépségeit, rejtelmeit







Kísérletezzünk együtt!

Iskolánk sikeres, már hagyományosnak mondható „Természettudományok élményszerűen” című NTP-s 

pályázatának következő programeleme az AGÓRA Tudományos Élményközpont látogatása volt. Itt 

a tanulók először logikai-matematikai feladatokkal és játékokkal ismerkedtek meg, majd egy másik 

alkalommal bemutató-, illetve együtt végezhető kísérletek megvalósításában vettek részt. „Kis 

tudósaink” nagyszerű hangulatban és nagy érdeklődéssel fedezték fel a tudományok világát még 

decemberben. 







IZGALMAS FIZIKA

Iskolánkban futó NTP-s pályázat keretein belül iskolánk 7. osztályos tanulói újabb foglalkozása a 

fizika területét érintették.

A kísérletek során a levegő viselkedéseit figyelhették meg a gyerekek. Érdekes, élménygazdag, 

felefedeztető kísérletekkel csempészték be iskolánk kollégái a fenntarthatóságot, a hétköznapi 

jelenségek magyarázatait a diákok számára.







ÉRDEKES KÉMIA

A Természettudományok élményszerűen című projekt keretein belül iskolánk 7. osztályos tanulói 

ismételten érdekes kísérleteket végezhettek. Ezúttal a kémia rejtelmeibe nyerhettek betekintést 

iskolánk kémia szakos tanára segítségével.

A kísérletek során a víz különleges tulajdonságait, viselkedéseit figyelhették meg diákjaink. Az 

élményalapú, önállóan elvégzett kísérletek játékosan hívták fel a figyelmet a fenntarthatóság 

problémakörére, a hétköznapi jelenségekre.
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DRÓNOK VILÁGA

„A Természettudományok élményszerűen” című, NTP-INNOV-21 projekt keretein 
belül iskolánk 7. osztályos tanulóinak újabb foglalkozásai a drónok világába 
engedtek betekintést.

A drónok felépítését, működését, programozásának lehetőségeit nagy 
érdeklődéssel figyelték, melyet iskolánk szakértő kollégái mutattak be. Ezt 
követően ki is próbálhatták a drónokat, melynek élményszerűsége, testközeli 
felfedezése nagy sikert aratott a tanulók körében.
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KORUNK TECHNIKAI VÍVMÁNYAI

Iskolánk sikeres NTP-s pályázatának megvalósításában a 7. osztályos diákok két 

nagyszerű eszköz, a GoPro kamera és a digitalizáló tábla használatával ismerkedtek meg. 

A kipróbálásukon túl, használatuknak széleskörű lehetőségei is szóba kerültek.

Mint minden innovatív eszköz, ezek is nagy sikert arattak tanulóink körében.
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ÉLMÉNYEK A TERMÉSZETBEN

A Természettudományok élményszerűen című projekt keretein belül iskolánk 7. osztályos tanulói 

élményalapú, interaktív csoportos foglalkozásokon vettek részt szülők, hozzátartozók bevonásával.

A nyíregyházi és a hortobágyi kiránduláson megismerkedtek az állatkert és a puszta lakóival, 

látogatást tettek a Madárkórházban valamint a Halastavaknál, ahol az élővilág mellett a talaj 

tulajdonságainak, szerkezetének megfigyelésére is sor került. A projekt keretében beszerzésre 

kerülő kamera használatával pedig néhány érdekes felvételt készítettek.
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A pályázat 
A Nemzeti tehetség program 

és 
a miniszterelnökség családokért felelős tárca nélküli 

miniszter 
támogatásával kerül megvalósításra.

A támogatás összege: 2.940.000 FT


