Beszámoló az NTP-INNOV-21-0213 pályázati azonosítójú
KreaTech-3 avagy „Kreatív magyarok újratöltve” szakkör
munkájáról
A program célja a negyedik éve működő, először ÖkoTech, majd KreaTech szakkör keretein
belül végzett munka folyamatosságának és továbbfejlesztésének biztosítása, melyet a már
korábban is példaértékű együttműködés keretein belül végeztünk az egri Gárdonyi Géza
Ciszterci Gimnázium és Kollégium valamint a Művelt Ifjúságért Alapítvány
közreműködésével. A munka a korábbi években létrehozott mesterséges életterekkel,
életközösségekkel (növényfal, akvárium, degu-ketrec) folytatódott tovább, valamint a Lego
robotprogramozás területén is szerettünk volna előrébb lépni. A már meglévő életközösségek
folyamatainak fenntartása, az új kísérleti tervek, és a korábbiaknál hangsúlyosabban megjelenő
fenntarthatósági ismeretek biztosították azt, hogy a résztvevő gyerekek természettudományos
kompetenciái fejlődjenek, miközben a tehetségük erős és gyenge oldalát is fejlesztjük és
kiemelkedő hangsúlyt helyezünk a sikerélményre. A covid-19 pandémia lelki hatásait is
próbáljuk kezelni, miközben a gyerekek számára minél több közösségi élményt nyújtunk.
Természetesen a kísérlettervezés és a vizsgált folyamatok óhatatlanul járhatnak
kudarcélményekkel, és a foglalkozásokon a kudarcélmények feldolgozását és a
problémamegoldási, megküzdési stratégiákat is megismertetik a gyerekekkel. Mindezek hatását
a tanórai munkájukban is nyomon tudtuk követni.
A szakkör munkájában a tanév során szeptembertől októberig az energiával foglalkoztunk.
Megújuló és meg nem újuló energiafajtákat vizsgáltunk és ezek alkalmazási lehetőségeit a
növényfal és az akvárium, valamint a deguketrec fenntarthatósága esetében. Mindezt rendkívül
élményszerűvé tették a pályázati támogatásból vásárolt eszközök és használatuk. A szakaszt
poszterkészítéssel zártuk. Ezeket az állatokkal kapcsolatos vizsgálatok követték október
közepétől januárig. Az akváriumban és a deguketrecben folytatott megfigyeléseket és
kísérleteket ebben az etapban is poszterkészítés zárta. Közben az új eszközökkel, melyeket a
pályázati támogatásból vásároltunk, sokkal könnyebbé vált az akvárium tisztítása, illetve a
halak automatikus etetése. Ezt mutatja az is, hogy a halak száma 70 fölé növekedett, ami nagy
lelkesedést váltott ki a gyerekekből az akvárium gondozása során. A deguk számára is
biztosítottunk új játékokat és a viselkedésük megfigyelése sok örömöt jelentett a
szakkörösöknek. Január közepétől a növényekkel kezdtünk foglalkozni. Megvizsgáltuk,
hogyan lehetséges a növények fejlődését fenntartható módon biztosítani, lehetőleg zöld energiát
felhasználni és példákat kerestünk arra, hogy alkalmazzák a vertikális növénytermesztést
világszerte. A növényápolásban is elmélyedtek a szakkörösök, és összehasonlították a
szobanövények fejlődését a haszonnövényekével, mindezt megtámogatva a fotoszintézist
elősegítő növénylámpa használatával. Ezt a programrészt is poszterkészítéssel zártuk. A
program utolsó nagyobb szakasza a Lego robotok programozása volt. A robotok megépítés után
a szenzorokat tanulták meg használni a gyerekek, valamint a blokkprogramozásban is
elmélyültek. Munkájuk eredményeként különböző útvonalon tudtak mozogni a robotok,

meghatározott szögben fordultak el különböző irányokba és hátrálni is tudtak. Mozgásukat
összehasonlítottuk a deguk mozgásával és azt is megfigyelték a gyerekek, hogyan viszonyulnak
az állatok a mozgó gépekhez.
Az egyes projekteket az előre eltervezett rendszer alapján folytattuk le. A projektek élmény-és
felfedezésközpontúságát mindig szem előtt tartottuk, de ezt megkönnyítette az élőlényekkel
való folyamatos foglalkozás, valamint a Lego robotokkal való vég nélküli játék. Nagyon
szerették a gyerekek, hogy a közösen eltervezett robotokat együtt építették meg és együtt
gondolkodtak a minél pontosabb programozáson is.
A projekteket a korábbi gyakorlatnak megfelelően előzetes kutatással és közös gondolkodással
valósították meg a szakkörösök. A közös tervezés, az állatokkal és növényekkel kapcsolatos
előre nem látható események, a felmerülő problémák megoldása mind-mind olyan feladatok,
melyekkel a gyerekek együtt birkóznak meg, növelve tudásukat és önbizalmukat. Közben szinte
észrevétlenül gyakorlatot szereznek a természettudományos megfigyelések és kísérletek
tervezésében és lebonyolításában. A Lego robotprogramozás hihetetlen élmény a szakkörösök
számára, mert ezek a modern, bonyolult játékok kihívást jelentenek számukra. Nagy élmény az
összerakásuk, és amikor mozognak, az hatalmas sikerélmény a gyerekek számára. Közösen
tervezik el, hogy mit tudjon a robot és közösen végzik a programozás feladatait is. Az energia
és fenntarthatóság témaköre nagyon időszerű és ebben is érdeklődve végeznek vizsgálatokat,
feladatokat. A projektek több, egymással összefüggő tudományterületet ölelnek fel és így a
szakkörösök jártasságot szereznek a biológia, kémia, fizika és az informatika, a programozás
terén.
A tehetséggondozó program célcsoportját az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és
Kollégium nyolcosztályos gimnáziumi képzésében tanuló 5-8. osztályos diákok alkották.
Életkoruk 11-15 év. A szakkörön a korábbi ÖkoTech- és az első KreaTech -szakkörökhöz
hasonlóan 15 tanulóval vett részt, elsősorban a matematikai-logikai és a természettudományos
területeken tehetséges, valamint a kreatív-, autonóm- és az alulteljesítő tehetségek vették
igénybe a szakkör nyújtotta lehetőségeket. Az előző évek tapasztalata alapján azt állapíthatjuk
meg, hogy az autonóm tehetségek fejlesztésére több figyelmet és energiát igényel, míg a
sikeres-, kreatív- és főként az alulteljesítő tehetségek jelentős haladást értek el, amit a tanév
végi tanulmányi eredményeikben is nyomon tudtunk követni. A gyerekek önbizalma és a
stresszkezelése is rengeteget fejlődött.
A pályázati támogatás segítségével beszerzett eszközök és élőlények nagyon látványos és
érdekes tevékenységformát biztosítanak a szakkörösök számára. Olyan élményeket
szerezhetnek segítségükkel, melyekhez egyébként otthonaikban vagy az oktatás során nem
tudnának hozzá jutni. Több diákunk jegyezte meg, hogy ő érettségiig szeretne szakkörre járni,
annyira szereti ezeket a tevékenységeket.
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