
Tisztelt Kuratórium! 

 

Intézményünk 2014. októberében vehette át a Pro Progressio Alapítvány megtisztelő díját. 

Pályázatunkban célul tűztük ki, hogy a 2014/15. tanévben olyan programsorozatot tervezünk 

és valósítunk meg, amellyel a középiskolai diákokhoz közelebb visszük a matematikát, a 

természettudományos és a műszaki jellegű tárgyakat.  

Nagy öröm volt számunkra, hogy a pályázati anyagban foglaltakat a kuratórium 

megvalósításra érdemesnek tartotta, és azt 350 000 Ft anyagi támogatásban részesítette.  

A programsorozat első eleme a Miért legyek mérnök? c. rendezvényünk volt, amelyen Kiss 

István docens úr, a BME Villamos Energetika Tanszék tanszékvezető tanárán és egyik 

hallgatóján kívül a Jabil Circuit Hungary Kft. és a NI Hungary képviseletében mérnökök 

tartottak előadást arról, hogy milyen kihívásokkal kerülhetnek szembe a BME-n 

továbbtanulók, majd a mérnöki pályára kerülők. A diákok nagy érdeklődéssel vettek részt a 

rendezvénnyel, és figyelemmel hallgatták a beszámolókat.  

 

A megnyitó és a vendégek bemutatása 

 



 

Az érdeklődő diákok 

Ezt a programrészt 11. 07-én egy budapesti kirándulással egészítettük ki, ahol a tanulók a 

természettudományi múzeumban tettek látogatást, majd részt vettek a Nyitott Laborok 

délutánján. Innen sok élménnyel gazdagodva tértek haza a kirándulók, akik közül 

néhányukban meg is fogalmazódott a továbbtanulási szándék.  

A programsorozat következő eleme a fizikai kísérletek délutánja volt, amelyre nem csupán 

iskolánk tanulói, hanem a környező intézmények 8. osztályos diákjai is meghívást kaptak. 

Kicsik és nagyok egyaránt tátott szájjal figyelték a látványos fizikai „csodákat”, és a 

kísérleteket bemutató szaktanárokkal együtt keresték a jelenségek okait, fogalmazták meg a 

magyarázatokat.  



 

A diákok 



 

 



A programsorozat zárásaként egy matematikai – geometriai oktatószoftver megvásárlására és 

bemutatására került sor, amely megkönnyíti a mindennapi munkát, érdekesebbé, 

látványosabbá és interaktívvá teszi a matematikaórákat. Az oktatóprogram használatával azok 

a tanulók is szívesen bekapcsolódnak az órai munkába, akik addig azt nem tették meg.  

 

Tisztelt Kuratórium! 

 

Programsorozatunk mottójául Nelson Mandela gondolatát választottuk: „A tanulás a 

legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.” 

A részt vevő diákok és a közreműködő kollégák nevében megköszönöm az Alapítvány 

támogatását, amellyel lehetővé tették diákjaink számára is, hogy egy kicsit kitekintsenek az 

iskola falai közül, és tovább juthassanak a tanulás rögös útjain. Hogy egyszer majd ők is jó 

irányba mozdítsák az őket körülvevő világot.  

 


