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BESZÁMOLÓ 

III.MÉRFÖLDKŐ 

2019.09. 01-től 2021. 08. 31-ig 

 

A/a Rendhagyó tematikus órák, találkozók szervezése 

Pályaorientációs osztályfőnöki órák a terveknek megfelelően zajlottak  összesen 178 tanuló részvételével.  

Pályaorientációs workshopon 364 tanuló és 25 pedagógus vett részt 2019. 01. 21-én. MTMI területeken korábban és jelenleg is továbbtanuló 

diákokat, előadókat hívtunk meg. Az előadásokat kiscsoportos beszélgetések követték, ahol érdeklődő diákjaink közvetlenül is feltehették 

kérdéseiket. 

Öregdiáktalálkozó Jászapátin: 2020.09.09-én  és 11-én rendezték, ahol egy korábbi diák mesélt az érdeklődő diákoknak a hivatásáról. 
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A/b Iskolalátogatás, egyetemi nyílt nap, pályaválasztási rendezvény 

Egerben nyílt nap 2020. 03. 06-án 33 tanuló és 2  kísérő, majd 2020. 09. 01-én 32 tanuló és 3  kísérő részvételével. 

Educatio kiállításon jártunk - 100 tanuló és 3 pedagógus - 2020. január 10-én, ismét sok egyetem várta diákjainkat, ahol beszélgethettek a 

hallgatókkal. 

BME nyílt nap 2018. november 29-én 39 diák, 2 pedagógus, majd gödöllői nyílt nap 2020. január 10-én 34 tanuló 1 pedagógus részvételével. 

A Budapesti Corvinus Egyetemre 2020. 02. 21-én 33  diák és 2 pedagógus látogatott el, a Szegedi Egyetemre pedig 2021. 05. 27-én 31 diák és 2 

pedagógus. Kecskemétre 2021. 06. 08-án  34 diák és 3 kísérő utazott el. 

Jászapáti iskolájában 2019. 11. 13-án 40 diák és egy pedagógus, illetve 2020. 09. 16-án 40 diák és egy pedagógus érkezett  nyílt napra a Lehel 

Vezér Gimnáziumba.  

 

A/c Életpálya építéséhez kapcsolódó verseny - Fizika mindenkié! 

A fizikaversenyünk is megvalósult 2020. 10. 09-én. A versenyfelhívást jóval a megrendezés időpontja előtt eljuttattuk a jászberényi és a 

környékbeli általános iskolákhoz, de a Covid-19 járvány miatt csak ősszel rendeztük meg. Összesen 33 tanuló vett részt a rendezvényen. 7 

pedagógus szervezte, koordinálta a versenyt. 
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A/c Életpálya építéséhez kapcsolódó verseny – Természettudományi Diákszimpózium 

A diákszimpózium 2020. 10. 03-án zajlott, amelyen 34 tanuló előadását élvezhettük  különböző természettudományi témákban. A programban 12 

felnőtt (pedagógus, szülő, képviselő) vett részt. Ebben az évben a járvány miatt a korábbi évektől eltérően csak 1 napos rendezvényt tudtunk 

megszervezni. 
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B/a Több szakmaterületet érintő munkahelybemutatások 

A Metálplaszt nevű céghez 2019. 10. 09-én 40 tanuló és 3 kísérő jutott el. 

A jászberényi Járásbíróságon két csoport is részt vett az ott szervezett rendezvényen: 2019. 10. 18-án 35 diák és 1 kísérő és 2019. 10. 25-én 27 

diák és 1 kísérő. A Perlaki Nyomdába 2020. 09. 08-án 27 diák és 2 kísérő jutott el, míg a Scintilla Kft-be 2020. 09. 07-én 18 fő és 2 kísérő. 

Jászapátin, a  Tanyamúzeumban is járt 41 diák és 3 kísérő 2019. 09. 17-én. Tanműhelylátogatáson járt 36 diák és 3 pedagógus 2019. 11. 26-án, 

Tankonyhában, az Önkormányzati Hivatalban 2020. 09. 27-én és a Polgármesteri Hivatalban 36 fő, 3 kísérővel 2020. 10. 15-én. A Jász- Sütőház 

Kft. Jászapáti pékség és sütöde telephelyén tett látogatást pályaorientációs céllal 36 tanuló és 3 pedagógus.  

   

 

B/a Csillagda látogatása 

A Csillagda látogatássorozatát Urbán Péter amatőr csillagásszal valósítottuk meg, aki a Covid-19 járvány miatt helyben az iskolában és szabad 

téren tartotta meg a foglakozásokat Jászberényben és Jászapátin is. 5 alkalommal 185 fő vett részt az előadásokon. 
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B/c MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök 

2019 szeptemberétől folytak a szakkörök 2020. március 13-ig. Majd a Covid-19 járvány miatt a fennmaradt szakköröket augusztus végén és 

szeptember első napjaiban valósítottuk meg. Az online időszak kimaradt kísérleteit, feladatait oldottuk meg élőben. A 7-8. és 9-10. osztályos 

tanulók számára földrajzszakkör áll rendelkezésre havi 2 óra időtartamban (15-15 fő). Biológiaszakkör külön működik az 5-8. (12 fő), a 9-10. 

osztály (10 fő) számára. Fizikaszakkör 3 csoportban: 7-8. (10 fő), 9. (12 fő) és 10. (10 fő) évfolyam számára érhető el. Kémia 2 csoportban, a 7-8. 

(13 fő) és a 9-10. évfolyam (12 fő) számára indult be októbertől. 

Jászapátin a fizikaszakkör - 10 fő - mellett biológia – elsősegélynyújtó 10 fő, kémia-katasztrófavédelmi 10 fő, földrajz – megújuló energiák 10 fő 

érdeklődő számára indult be. 
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B/c Felvételi előkészítő 8. osztályos tanulóknak 

Folyamatosan zajlottak felvételire előkészítő foglalkozások 8. osztályos tanulóknak, amelyeken alkalmanként 107 - 107 tanuló vett részt. Először 

jelentek meg ilyen nagy létszámban diákok.  A környék általános iskoláiból érkeztek: Bercsényi Miklós Általános Iskola, Nagyboldogasszony akét 

Tannyelvű Katolikus Általános Iskola, Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium, Jászfelsőszentgyörgyi Általános Iskola, Jászapáti 

Általános Iskola és AMI. Általában két csoportban folytak a nagy létszám miatt a tematikus foglalkozások, matematika és magyar nyelv és irodalom 

tantárgyakból.  
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B/c Középiskolai átmenetet segítő MTMI képzés 

Jászapátin matematikából 22 tanuló, magyar nyelv és irodalomból 22 fő vesz részt felvételi előkészítőn. 

 

B/c Természettudományos akadálytúra 

2019. 09. 25-én összesen 33 tanuló oldott meg versenyfeladatokat természettudományos akadálypályán. 8 állomáson várta a diákokat 8 pedagógus 

izgalmas feladatokkal a különböző természettudományos tárgyak köréből. 3-4 fős csapatok vettek részt a túrán.  
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B/c Kutatók éjszakája  

2019. szeptember 27-én pénteken délben indultunk a Lehel Vezér Gimnázium elől egy 47 fős csoporttal Budapestre a Kutatók Éjszakájára. 

Harmadik alkalommal szerveztük meg az utat, az idén is sok érdekes programra juthattak el diákjaink. Az első helyszínünk az ELTE volt.  
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A választott programok az ELTE-n: 

 „Találj utat a lágymányosi kampuszon” címmel QR-kóddal irányított, földrajzi témájú vetélkedőt szerveztek. 

 „Látványos interaktív fizikai kísérletek” bemutatója zajlott. 

 „Vulkáni kísérletek” címmel a vulkánok működésébe tekinthettek be a résztvevők. 

Majd a parkban az önvezető autók működésébe nyerhettünk betekintést, megcsodálhatták a gyerekek az egyik kiállított futurisztikus járművet. 

Idén ellátogattunk a Bay Zoltán Intézetbe, végül az ERICSON adott lehetőséget különleges programokra. 

Három csoportban jutottunk be az ERICSON tesztlaboratóriumába. Itt hallhattunk az informatikai hálózat utóbbi években bekövetkezett 

fejlődéséről. A csoport kísérője szívesen válaszolt az érdeklődő diákok kérdéseire. Mindenkit lenyűgözött az a professzionalizmus, ahogyan ez a 

szervezet működik. 

 „Öveges Tanár Úr utódai” címmel a nagyteremben az ország különböző régióiból érkezett fizikatanárok tartottak egymást váltva látványos 

előadásokat, kicsiket és nagyokat is megszólító témákban. 

 Repülőgép-szimulátort próbálhattak ki a vállalkozó szellemű tanulók, valamint különböző interaktív játékokban vehettek részt. 
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B/c Észbontó, észbontogató 

5 alkalommal 154 diák vett részt kísérletbemutatáson az ELTE-n, Debreceni Egyetemen és a Miskolci Egyetemen: 

2019. 11. 29-én a 31 fő volt az Észbontogató programon. 

2019. 12. 13-án a 30 fő járt Észbontó programon Budapesten. 

2020. 02. 28-án 28 fő diák volt részese az Észbontó programnak. 

2021.05. 28-án 30 fő vett részt Miskolci Egyetemen kísérletbemutatón és laborlátogatáson. 
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2021. 06. 15-én 35 fő diák volt Debrecenben és nézett meg az Észbontó programsorozat keretében látványos kémiai kísérleteket. 

            

 

B/c Egynapos ráhangoló kirándulás Budapestre 

Jászapátiból 2021. 06. 01-én 30 diák vett részt Egerben egynapos ráhangoló kiránduláson. Legizgalmasabb programnak a Láthatatlan kiállítást, a 

Kopcsik Marcipán Múzeumot és a Tűzoltó Múzeumot találták. 

 

 



 

Pályázati azonosító: EFOP-3.2.5-17-2017-00016.                                 

„Együtt-működés a természettudomány útján” 

___________________________________________________ 

Jászberényi Tankerületi Központ 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/c 3 napos ráhangoló tábor (9. évfolyam)  

A Covid-19 miatt a nyári tematikus tábort a jászberényi Állatkertben rendeztük meg két csoportnak. Kora reggeltől késő estig állatkerti 

foglakozások, állatkerti kutatómunkák, terepi munkák folytak, hol csoportokban, hol egyénileg. Jutott idő rövidebb kirándulásokat tenni Recskre, 

Szécsénybe és a siroki várhoz. 2020. 09. 01-03-ig 35 fő és 3 pedagógus, 2020. 09. 07-09-ig 35 fő diák és 3 pedagógus vett részt. 
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B/c 12. évfolyamosok 3 napos tábora természettudományos tartalommal, 

üzemlátogatással  

2019. december 9-11-ig tartott a program. 27 fő vehetett részt 3 pedagógus kíséretében Gyenesdiáson, ahonnan Tihany, Keszthely, Szigliget, 

Tapolca természeti adottságai mellett a kecskeméti Mercedes Benz Zrt. és az MVM  Paksi Atomerőmű látogatóközpontjába és üzemébe is 

betekinthettek. 
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B/e Tanórán kívüli, fakultatív keretek között - algoritmikus gondolkodás, számolási és 

számítási készségek fejlesztése  

A tervezett szakköreink folynak. Informatikai műhely 2 csoportban működik: 9. évfolyamnak 13 fő, a 10. évfolyamnak 10 fő. Az algoritmikus 

gondolkodás fejlesztése tehetséggondozó csoportban működik: 5-8. évfolyam (11 fő), a 9. (11 fő) és a 10. (11fő). Míg felzárkóztató foglalkozás a 

9. osztályban 10 fő és a  10. osztályban 10 fő.  
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B/f Szünidei nyári tematikus szakmai tábor 

A Covid-19 miatt a nyári tematikus tábort a jászberényi Állatkertben rendeztük meg két csoportnak. Kora reggeltől késő estig állatkerti 

foglakozások, állatkerti kutatómunkák, terepi munkák folytak, hol csoportokban, hol egyénileg. Jutott idő rövidebb kirándulásokat tenni Az eltelt 

időszakban 2 alkalommal valósult meg:  

2020. 08. 24-28. a Jászberényi Állatkertben 31 fő részvételével és 4 kísérővel; 

2021.08. 23-27-ig a Jászberényi Állatkertben 26 fő részvételével és 4 kísérővel. 
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C/b Pályaválasztási szülő – tanár - diák találkozó, előadás 

8 szülő - tanár - diák találkozót tartottunk meg. Fontos része a továbbtanulás megtervezésének, hogy a szülő is tudjon a felvételi rendszeréről, 

értekezzen a tanárral, feltehesse kérdéseit a témával kapcsolatban. 

Projektzáró 

2021. 08. 30. Ünnepélyes keretek között befejeztük a projektet, kis ünnepséggel zárult. A tankerület igazgatója, Zsemberi Zoltán, az iskola 

intézményvezetője és projektmenedzsere köszöntőt mondott, kiemelte a projekt előnyeit. A szakmai vezető bemutatta a projektet képekben és 

számokban. 46 fő részvételével zajlott a rendezvény. 

Nyilvánosság biztosítása 

Az iskola Facebook-oldalán, honlapján beszámolunk folyamatosan a megvalósult programelemekről. 

HONLAP fotó 

Együttműködés 

Aláírt együttműködési megállapodásunk van a Jász-Plasztik üzemmel, a Scintilla Kft-vel, a Metálplaszt Kft-vel és Borbás Pál egyéni 

vállalkozóval, akinek pékségeibe látogattak az általános iskolás diákok.  
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Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése 

A projekt programjai hozzájárultak az oktatás minőségének javulásához, az egyenlő bánásmód érvényesüléséhez, a tehetséggondozáshoz, a 

felzárkóztatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez. 

A programokba való bekerülés lehetőséget nyitott mindenki számára, bevontuk a fiúkat, lányokat, a jól teljesítőket, a gyengébb eredményt elérőket, 

roma, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű diákokat. 

Környezetvédelmi szempontok érvényesülése, fenntarthatóság 

Digitálisan igyekszünk az anyagokat tárolni, a projekt során felhívjuk a figyelmet a természetvédelmi értékeinkre, a keletkezett hulladékokat 

szelektíven gyűjtjük. 

Tematikus nyári táborainkban, kézműves foglalkozásokon a tanulókat a természetbarát anyagokkal megismertetjük. Papír vásárlásakor a 

környezetbarát termékeket részesítjük előnyben. 

Igyekszünk felhívni a figyelmüket a fenntartható fejlődés fontosságára, mellyel ökológiai szemléletüket is formáljuk. Ezzel a jövő generációjának 

kisebb ökológiai lábnyomának elérésére is szorgalmazzuk őket. 

 

 


