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A megújuló közoktatás jegyében

Az elmúlt tanévben Salgó-
tarján Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának kezdemé-
nyezésére és vele közösen
nyújtottuk be a TÁMOP-3.1.3-
11/2-2012-0024 azonosító-
számú pályázatot. A pályázat
elsõdleges célja egy olyan ter-
mészettudományos labor
megépítése és mûködtetése
volt, amely saját diákjaink
mellett 10 általános iskola di-
ákjait fogadja, egyszerre ma-
ximum 40 fõt.

Ez a 10 iskola:
� a 6 salgótarjáni általános iskola
� Cered
� Etes
� Kazár és
� Karancslapujtõ általános iskolái.
Az indikátormutatók szerint a megvalósítás évében,

azaz a 2013/14-es tanévben összesen 300+40 tanórát
kell tartani a laborban (300 órát az általános iskolások-
nak, 40 órát a mi diákjainknak).

A munka a tanév elején az iskola átépítésével kezdõ-
dött, közben a laborok berendezését, az órákon hasz-
nált eszközöket, vegyszereket, IKT eszközöket szállító
cégek pályáztatása zajlott.

A hosszadalmas elõkészületek során sok-sok elõ-
re nem látott problémát, és sok elõre látott problémát
kellett megoldanunk, cégekkel, az önkormányzattal,

a KLIK-kel kellett egyeztetnünk, végül a tervezettel
ellentétben 2014. február 26-án került csak sor az ün-
nepélyes megnyitóra. Két szép, modern labor várta a
diákokat.

Sajnos, ezután sem tudtuk még elkezdeni az érdemi
munkát, mert nem jöttek meg a szükséges eszközök és
vegyszerek, illetve elõbb részt kellett vennünk egy 30
órás továbbképzésen.

A laborórák április 24-én kezdõdtek, szerdánként és
csütörtökönként fogadtuk az általános iskolás diáko-
kat. A partneriskolákból a 7. és 8. osztályos tanulók vet-
tek részt ezeken a laborórákon, biológia, fizika és ké-
mia tantárgyakat tanítottunk nekik. Naponta 12 órát
tudtunk a két laborban tartani, év végéig így összesen
84 laborórát sikerült megtartanunk.

A saját diákjainknak tartott 40 órát már a labor meg-
nyitását követõ hónapban túlteljesítettük. Ezek az órák
nem jelentettek újdonságot, kihívást nekünk, hiszen
eddig is tartottunk, fõleg emelt szinten kísérletezõs órá-
kat, de jó volt látni, hogy szeretik a diákok az új laboro-
kat, szívesen járnak ezekre az órákra.

Mivel önhibánkon kívül nem tudtuk teljesíteni az ál-
talános iskolások számára a kötelezõ 300 órát, a me-
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nedzsment hosszabbítást kért és kapott 2015. január
31- ig.

Az volt a terv, a pályázati kiírás is ezt tartalmazza,
hogy az órákat az általános iskolák saját szaktanárai
tartják, de a 84 órából 68 órát mi tartottunk meg:
Bagyinszki Boglárka, Tóth Dóra, Karádi Tamás, Tóth
Géza és Soósné Axmann Zsuzsanna. A laboránsunk,
Gálné Baksa Anna minden órán segítette a szaktanárok
munkáját. Annak ellenére, hogy ez többletmunkát je-
lent a szaktanároknak, nagyon szeretjük ezeket az órá-
kat, örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a pályázat-
nak. Az általános iskolákból is nagyon pozitív visszajel-
zéseket kaptunk, hiszen szinte egész délelõtt kísérle-
tezhettek a tanulók, szép környezetben, modern esz-
közökkel dolgozva, jó hangulatban teltek az órák, aki
akart, nagyon sokat tanulhatott.

Az elõzõ tanév során megszerveztünk és lebonyolí-
tottunk májusban és júniusban 1-1 Szakmai Napot (ez
is kötelezõ része a pályázatnak).

Az elsõ alkalommal délelõtt a gyõri MOBILIS KFT fi-
atal egyetemistái tartottak bemutató órákat saját diák-
jainknak. Több mint 200 diákunk vett részt ezeken az

órákon, látványos kísérletekkel, interaktív módon, szó
szerint elkápráztatták az elõadók õket.

A júniusi Szakmai Nap délelõttjén a környékbeli is-
kolákból fogadtunk 300-nál is több tanulót, ekkor a
Csodák Palotájának egyik kísérletezõs elõadását néz-
hettük/hallgathattuk meg. Az elõadás fénypontja min-
den óra végén a szabadban fellõtt rakéták látványa volt.

A Szakmai Napok délutánján a projektben résztve-
võ és a természettudományok iránt érdeklõdõ tanárok
számára szerveztünk programokat neves elõadókkal,
szintén nagy sikerrel. Például Dr. Róka András elõadá-
sát (Elektronok színháza) a mai napig emlegetjük.

A laborpályázat egyik kötelezõ része volt a tovább-
képzéseken való részvétel. A pályázatban résztvevõ ál-
talános iskolai szaktanároknak 120 órás képzésen, ne-
künk, gimnáziumi szaktanároknak 210 órás képzésen
kell részt vennünk a pályázati kiírás szerint. Ami már
megvalósult:

A kezdeti nehézségek ellenére hasznosnak és jó-
nak tartjuk ezt a projektet, sokat nyert az iskola ezzel
a pályázattal, akárcsak az általános iskolák diákjai és
a mi tanulóink. Nekünk, szaktanároknak módszerta-
ni megújulást is adott, de a közös munka, a tovább-
képzések, az együtt töltött Szakmai Napok során lét-
rejött egy jól mûködõ kapcsolat közöttünk. Szeretünk
együtt dolgozni, segítjük egymás munkáját, de annak
is örülünk, hogy az általános iskolás szaktanárokkal
is kialakítottunk egy ugyanilyen jól mûködõ munka-
kapcsolatot.

Rengeteg fényképpel, videóval dokumentáltuk az
eseményeket és a tanórákat, aki kíváncsi, keresse föl a
www.bolyailabor.hu weboldalunkat.



Soósné Axmann Zsuzsan-
na tanárnõ érettségire készülõ
kémia emeltesei például egy-
másnak bemutatva maguk vé-
gezték el az emelt szintû ké-

mia érettségi kísérleteit. A laborpályázat során sikerült
olyan kémiai eszközöket és vegyszereket beszereznünk,
amelyek az érettségi vizsgához is szükségesek.

A 11. évfolyamos kémia emeltes csoport tanulói az
egyik órán egy úgynevezett titrálási gyakorlatot végez-
tek el az új eszközökkel, amely során egy ismeretlen
koncentrációjú oldat töménységét határozták meg a
bürettából fogyó mérõoldat térfogatának mérésével és
egy kis kémiai számítás segítségével.

Bagyinszki Boglárka tanárnõ irányításával a 11. évfo-
lyamon a biológia emelt szintû elõkészítõ foglalkozáso-
kon eddig is végeztek a diákok tanulókísérleteket, bioló-
giai vizsgálatokat. Az új eszközöket, a mûködõ, új mik-
roszkópokat örömmel használták a tanulók, amihez
nagy segítséget nyújtott az is, hogy az elõkészítõ mun-
kához laboránsi segítségét is igénybe tudtunk venni.

Tóth Géza tanár úr az érettségire készülõ fizika
emelt szintû elõkészítõs diákokkal az idén már az új la-
borban próbálhatta ki az érettségi kísérleteket. A képen
a tanulók éppen a vörös fény hullámhosszának méré-
sét végzik optikai pad és lézer fénysugár segítségével.
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A februári laborátadó után nagy lelkesedéssel kezdtük meg a tanítást az új laborban.
Az Öveges programban velünk együttmûködõ partneriskoláknak megtartott tanuló-

kísérleti órák mellett a bolyais diákoknak is próbáltunk lehetõséget biztosítani a tanórá-
kon a kísérletezésre. Elsõsorban a kisebb létszámú, emelt szintû elõkészítõs csoportok
biológia és kémia óráit tartottuk itt. A kísérletezés az új eszközökkel, a kényelmes szé-
kek, a csoportokban való dolgozás lehetõsége, az új digitális táblák bevonása, a mûkö-
dõ elszívó vegyifülke, a tiszta és rendezett környezet új lehetõségeket adott tanárnak,
diáknak egyaránt.

Biológia - kémia - fizika tanórák 
a természettudományos laborban

Bagyinszki Boglárka
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Az emelt szintû csoportok mellett az alapórás
osztályokat is igyekeztünk bevonni a tanulókísérle-
tezésbe. A 11.c osztály például a növényrendszertan
tananyaghoz kapcsolódóan mohákat vizsgált szte-
reo- és kutatómikroszkóppal. Ehhez persze már óra-
cseréket is kellett végezni, hogy az osztályt két rész-
re osztva mindenki részt vehessen egy ilyen foglal-
kozáson.

Tóth Dóra tanárnõ a végzõs biológia emelt szintû cso-
portjának a tanóráit tartotta a laborban, ahol a tananyag-
hoz demonstrációs kísérleteket mutatott be. A kémia
tanórákon az alapórás osztályokban is sikerült megolda-
ni, hogy a laborban kísérletezhessenek néhány órán, itt
párokban dolgozva végezték el a feladatokat a tanulók.

Karádi Tamás László tanár úr irányításával a 11.c, a
12.c és a 9.b osztály csoportjai rendszeresen végeztek
méréseket, fizikai kísérleteket a tanév második felében.
A fizika tanítását a különbözõ témakörökhöz igazodó
tanulókísérleti „szett”-ek segítik, amelyekkel egysze-
rûbb mérések is elvégezhetõk.

A tanórák mellett a Bolyai Körökre való készülés-
hez is nagy segítség az új labor, például a fémek láng-
festését a régeb-
ben használt bor-
szesz-égõk által
biztosított hõ-
mérsékleten nem
lehetett elvégez-
ni, viszont az új
labor Bunsen
égõivel (gázégõi)
már ez is lehetõ-
vé vált, ahogy ezt
a Bolyai Napo-
kon láthattuk is
az egyik elõadás-
ban.
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Nemcsak a nyári élménye-
inktõl volt hangos 2013-ban az
új tanév kezdete - kopácsolás,
fúrás, faragás fogadott minket,
és a nagy hír: készülnek az új
laborok! Alig vártuk a munká-
latok befejeztét, hogy mi is lát-
hassuk az új, modern felszere-
lést, kipróbálhassuk az új esz-
közöket.

Eddig nem igazán volt lehe-
tõségem kísérletezni, most nyílt
rá elõször alkalom. Hatalmas
élmény volt, hogy mi magunk

is megtapasztalhattuk, átélhettük a kísérletezés örömét.
Egészen más, ha magunk használjuk az eszközöket, mint
ha csak látjuk a kísérletet. Például csak ilyenkor derül ki,
hogy egy egyszerû melegítés is lehet komoly kihívás: az
egyik kísérlet során egy kémcsõben nátrium-hidroxiddal
melegítettünk disznózsírt, hogy szappant fõzzünk belõle.

A melegítés hatására a disznózsír megolvadt és reakci-
óba lépett a nátrium-hidroxiddal. A folyékony elegy vi-
szont nagyon könnyen kiforrt, mintegy kispriccelt a kém-
csõbõl veszélyessé és körülményessé téve a mûveletet. Így
hát igyekeztem minél óvatosabb lenni, el-elvettem a kém-
csövet a lángtól, óvatosan rázogattam melegítés közben. A
melegítés befejeztével még nem lehettünk biztosak ben-
ne, hogy sikerült a kísérlet. Bár az anyag nem szökött meg
a kémcsõbõl, de vajon tényleg szappan volt-e?

Hogy ezt kiderítsük egy másik kémcsõbe Ádám Ben-
ce, az osztálytársam, vizet öntött és olajat csepegtetett. Az
olaj nem oldódik vízben, kisebb a sûrûsége a vízénél, így
a víz tetején elkülönült fázist alkot (vagyis a víz és az olaj
elkülönül egymástól, az olaj úszik a víz tetején). Ha össze-
rázzuk a kémcsõ tartalmát rövid idõre az egész egyönte-
tûen opálos lesz, nem látunk két elkülönült részt, mivel a
parányi olajcseppek szétoszlanak a vízben. Késõbb azon-

ban a két fázis ismét fokozatosan szétválik, visszajutunk
a kiindulási állapothoz. Ha szappannal együtt rázzuk ösz-
sze a vizet és az olajat elsõ ránézésre ugyan az történik,
mint szappan nélkül: opálos elegyet kapunk. A különbség
csak késõbb válik láthatóvá, mivel a szappanos elegy opá-
los marad, késõbb sem válik szét benne a víz és az olaj.

Mikor Bence a magas hõmérséklete miatt még mindig
folyékony szappant a hideg vízhez és olajhoz öntötte, a
szappan hirtelen lehûlt és megdermedt (megszilárdult)
anélkül, hogy elkeveredett volna a másik két anyaggal.
Elõször végeztük a kísérletet, így egy kicsit aggódni kezd-
tem: Vajon ennek tényleg így kell kinéznie? Kihagytunk
volna valamit, vagy elrontottuk? Mikor a tanárnõnk össze-
rázta a kémcsõ tartalmát, kiderült, hogy minden rendben.

A kísérlet sikerrel zárult, én pedig megkönnyebbültem,
hogy nem maradt ki belõle semmi. A kísérletet kamerával
rögzítettünk, így nemcsak mi tanultunk belõle, de mások-
nak is segíthet majd. Szerintem különösen akkor hasznos,
hogy vissza lehet nézni a kísérleteket, ha valamiért hiány-
zott valaki az óráról, de visszanézve a felvételt olyan össze-
függéseket is megláthatunk, amelyeket az órán észre sem
vettünk. Nekem már önmagában az is élmény volt, hogy
kétfõs csapatokban dolgoztunk. Szeretem a csoportmun-
kát, mert mindenki jó valamiben, de mindenki másban,
így kiegészíthetjük egymást.

Remélem minél többeknek lehetõsége lesz kipróbálni,
megtapasztalni mindezt, és hogy legalább annyira élvezik
majd, mint én. Azt hiszem, méltán mondhatom: a labor a
mi közös kincsünk, vigyázzunk rá mindannyian!

Kísérlet a közös kincsben

Palaticzky Júlia Rita


