


AZ AGYMENŐK 

PROGRAMJAI

 A 2011/12-es tanévben indult iskolánkban az 

AGYMENŐK  elnevezésű tehetséggondozó 

program, melynek keretében délelőtt 

TUDÓSNAPOK, délután pedig 

TEHETSÉGMŰHELYEK  látogathatóak.

 A MENTORPROGRAMBAN a diákok 

kérhetnek és nyújthatnak egymásnak 

segítséget különböző tantárgyakból 

mentorként vagy mentoráltként.  



A TUDÓSNAP

 Az eredeti ötlet szerint a diákok 

megmutathatják, hogy miben jók, iskolai 

tantárgyaktól függetlenül – vagyis nem a 

tantárgyi ‘tehetségükre’ vagyunk kíváncsiak

 A Tudósnap sikeréhez szaktanár segítsége 

szükséges



I. Tudósnap

2012. február 2. csütörtök

 3. óra – DSD előadások

 4. óra - Figeczki Márk (12/5) előadása: 

A II. világháború haditechnikája

 5. óra – Erdősy Dániel (11/5) előadása: 

Hangos képek, képtelen hangok 



II. Tudósnap

2012. február 28. kedd

 4. óra Diák cserebere 

(német cserekapcsolat)

 5. óra Marozsák 

Benedek (11/1): 

Amerikából jöttem

 6. óra 

Mikroszkópéságok



III. Tudós-táncos nap (terv)

 Tóth Ákos (12/5): A székely-magyar rovásírás 

rejtelmei

 Árvai Laura és Vajas Kinga (12/3): 

Mikroszkópéságok 2. 

 Keresztesi Ákos (11/5): Magyar néptánc –

Csárdás



TEHETSÉGMŰHELY

 hétköznap délutánonként:

 2011. dec. 6. A bűvös kocka 

 2011. dec. 13. Ping-pong 

 2012. jan. 10. Egyiptom



Fizikás(z)ok

 A legnépszerűbb 

délutáni 

tehetségműhely 

Cseh Tünde 

irányításával

 Szerda 

délutánonként





A MENTORPROGRAM

 Felmérések szerint több mint 100 diák vesz 

benne részt

 Mentorok névsora megtalálható a honlapon

 Jól működik az osztályon belüli mentorálás, 

sokszor csoportokban dolgoznak a gyerekek



Csoportos mentorálás



Mentor és mentorált



Pontrendszer
 Tudósnap/Tehetségműhely

Az előadást tartó diákok minden előadásért kapnak 5 pontot.
A diákoknak kis kártyájuk van, amibe pecsétet nyomunk előadásonként egyet. 
Az előadáson felügyelő tanár feladata a dokumentáció. A résztvevők nem 
kapnak kis kártyát, őket nyilvántartjuk a jelenléti füzetben (a titkárságon van). 

 A Tehetségműhelyben részt vevő hallgatók 2 pontot kapnak előadásonként.

 Diákmentorálás osztály és évfolyam keretben
A diákmentorok minden alkalomért 2 pontot kapnak. Pontjaikat kis kártyán 
gyűjtik, amelyet az osztályfőnök tart nyilván.
A mentoráltak 1 pontot kapnak. Ennek dokumentálása az osztályfőnök dolga 
egy osztálynévsoron, ahova a dátumot és a pontokat írja. Adminisztrálni 
hetente egyszer, az osztályfőnöki órán kell. Félévenként a szaktanár értékeli a 
mentorok munkáját.

PONTBEVÁLTÁS - Minden diák beválthatja pontjait, a következők szerint:

 a pontok átvihetők a következő évre,

 önkéntes munkaként,

 feleletpassz kártyára (bármely tantárgyból, félévenként egyszer) 20 pontért,

 Örökös tagság odaítélésénél,

 egyéb tárgyi jutalmak (szponzoroktól függően) 



Beszéljünk róla!

 osztályfőnöki órán 

meséljenek a 

mentorok/mentorálta

k

 adminisztráció 

/szóban 

megerősíteni



DIÁKVÉLEMÉNYEK A 

PROGRAMRÓL

 A program tetszik mert: szerintem a 

fiatalok sokkal jobban meghallgatják 

kortársaikat, tanulhatnak új dolgokat; 

menő, hogy nálunk van ilyen program



DIÁKVÉLEMÉNYEK A 

PROGRAMRÓL

 A program tetszik mert: úgy gondolom, 

hogy egy ilyen iskolai szinten 

megszervezett lehetőség sokat segíthet a 

lemaradt diákoknak, illetve a szerepelni 

vágyóknak egyaránt.

 Nem tetszik a programban, hogy: erről 

még nem tudok nyilatkozni, mert a 

program még túl fiatal ahhoz, hogy 

negatív hatása legyen és remélhetőleg 

nem is lesz.



DIÁKVÉLEMÉNYEK A 

PROGRAMRÓL

 A program tetszik mert: volt aki megkért, 

hogy készítsem fel dolgozatra. Megtettem 

és 5-öst kapott.

 Nem tetszik a programban, hogy: iskolai 

tanórák után van, és sokan nem tudnak itt 

maradni



DIÁKVÉLEMÉNYEK A 

PROGRAMRÓL
 A program tetszik mert: bárkitől 

kérhetek segítséget, anélkül, hogy 

kigúnyolnának. 

 Az iskolának végre van 

természettudományos szakköre

 Szerintem könnyebb úgy átvenni egy 

témát, hogy velünk egy korosztálybeliek 

tanítanak, arról nem is beszélve, hogy a 

mentorok is tanulnak tanítás közben



DIÁKVÉLEMÉNYEK A 

PROGRAMRÓL

A program tetszik mert: kreatív és 

amennyiben jól működik egy jó 

válaszlépés lehet az egyházi iskolák 

diákelszívására, azaz lehetnek majd 

olyanok, akik emiatt választják az 

Avasit.

újszerű, fantáziadús, és sehol máshol 

nincs, csak az Avasiban (=



DIÁKVÉLEMÉNYEK A 

PROGRAMRÓL

 A program tetszik mert: segít a 
diákoknak más szemszögből 
megközelíteni az iskolát, valamint jót tesz 
a diákok közötti baráti kapcsolatok 
kialakításában. Nem elhanyagolható 
persze a megszerzett ismeretanyag sem.

 Ha nem ér rá a matektanárom akkor ha 
szerencsém van a matekmentorom ráér, 
és elmagyarázhatja nekem. Ma pont nem 
ér rá egyikük sem. ):


