Tamási Áron Gimnázium
Székelyudvarhely 535600, Románia
Baróti Szabó Dávid u. 32
Tel/Fax: 0040-266-218379
Email: tamasi@gimi.ro

A Tamási Áron Gimnázium a Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és a Hébe
Alapítvány támogatásával 2012. november 16-án megszervezte a II. Tehetségnapot.
Iskolánk matematika, informatika és fizika munkaközössége felhívta az általános iskolák
vezetőségének figyelmét, hogy megrendezi az általános iskolák VII. és VIII. osztályos
tanulók tehetségkutató versenyét matematika, informatika és fizika tantárgyak iránt érdeklődő
gyermekeknek.
Minden benevezett iskola indíthatott VII. és VIII. osztályos tanulókat.
Versenyünkre 63 tanuló jelentkezett 7 iskolából.
Reggel 9-10 óra között fogadtuk az érkező csapatokat. A megnyitó ünnepséget iskolánk
Baróti termében tartottuk, ahol iskolánk igazgatója, Laczkó György köszöntötte a benevezett
tanulókat és az őket elkísérő tanárokat. Úgyszintén köszöntötte a diákokat iskolánk
Diáktanácsának elnöke, Bencze Noémi, XI. osztályos tanuló is.
Ezt követően a diákok bevonultak azokba az osztálytermekbe, melyeket erre a célra
előkészítettünk. Minden tanulónak kijelöltük a helyét, ahol egy Emléklap és a nap részletes
programjának leírását is kézbe vehették a tanulók.
A verseny során a diákok egy három órásra tervezett feladatsort oldottak meg. A
feladatsor összeállításánál figyelembe vettük az érvényben levő tanügyi programot, illetve
informatikából játékos logikai feladatot kellett megoldaniuk.
A dolgozatok leadása után a tanulók és kísérő tanáraik iskolánk éttermében ünnepi ebédet
fogyaszthattak el.
Ebéd után a szaktanárok egy csoportja a dolgozatokat javította, míg mások érdekes
foglalkozásokat szerveztek az érdeklődőknek.
Iskolánk Diáktanácsa bemutatta, milyen az iskolai élet diákszemmel.
Felsőbb osztályos diákok olyan informatikai programokat mutattak be, melyeket maguk
készítettek.
Székely Zoltán fizika szakos tanár úr lenyűgöző fizikai kísérleteket mutatott be.
András Ibolya, matematika szakos tanárnő olyan példákat mutatott be, melyek igazolták
azt, hogy a matematikai ismereteket az élet számos területén hasznosítani lehet.
Amíg ezek a rendezvények zajlottak, a javítótanárok befejezték a dolgozatok értékelését.
Mindannyian átköltöztünk iskolánk Nyírő József Dísztermébe, ahol a Gereben
táncegyüttes készült ünnepi műsorral.
A zenés-táncos köszöntő után került sor az eredményhirdetésre. Laczkó György igazgató
és Gagyi Anna tanárnő kiértékelte a dolgozatokat és jutalmazta azokat a tanulókat, akik
matematikából, informatikából és fizikából jó eredményeket értek el. Ezen kívül jutalmazták
azokat a tanulókat, akik az összesített versenyben a legjobbak voltak. A díjazás során 16
tanuló vehetett át jutalomkönyvet és dicsérő oklevelet.
Abban mindannyian egyetértettek, hogy bár fárasztó nap volt, de tanulságos, érdekes és
szórakoztató is ugyanakkor.
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