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„A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS
MEGÚJÍTÁSA ÉS LABORATÓRIUM KIALAKÍTÁSA
AZ ÓZDI B.-A.-Z MEGYEI JÓZSEF ATTILA
GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS
KOLLÉGIUMBAN”
(TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055)
Az Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014 őszén
látott hozzá „A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium
kialakítása az ózdi B.-A.-Z Megyei József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégiumban” című projekt megvalósításához, melynek keretében
kialakításra került az iskola új laboratóriuma. A projektzáró rendezvényt
2015. november 27-én tartjuk. A megvalósítás alatt álló projekt az Európai
Unió támogatásával valósult meg.
Az iskola hagyományaihoz híven, kiemelkedően odafigyeléssel kalauzolja az itt tanuló diákokat a természettudományos tantárgyak varázslatos
világába. A Laboratórium megépülése a későbbiekben lehetővé teszi, hogy
a tanulók körében a fizika, biológia, kémia tárgyak iránti érdeklődést, még
jobban fel tudják kelteni izgalmas kísérletekkel, előadásokkal.

A laboratóriumok használatára nem csak a József Attila Gimnázium, hanem
15 városi és térségi általános iskola tanulói és szaktanárai is jogosultak.
A minél szélesebb körű kihasználás érdekében a tanórákon kívül délutáni
szakkörök és felkészítő foglalkozások lebonyolítására is alkalmassá váltak a
laborok.
A mai felgyorsult, és modernizálódó társadalmunkban elengedhetetlen az
Információs és Kommunikációs Technológiák alkalmazása. A projektnek
köszönhetően beszereztünk (pl. interaktív táblák, számítógépek, dokumentumkamerák, LRS szett, dataloggerek) erre irányuló eszközöket, melyek
kifogástalan használatához elengedhetetlen volt egy erre irányuló képzésen való részvétel.
A tanórai foglalkozások és a szakkörök mellett szakmai konferenciákat, bemutató napokat szerveztünk, és együttműködtünk a korábbi TÁMOP 3.1.3.
konstrukció nyerteseivel is.
A megvalósítás alatt álló projekt 293 680 134 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásból valósult meg.

A laborvezető, a laboráns, a gimnázium és az együttműködő általános
iskolák természettudományos tárgyakat oktató tanáraik továbbképzéseken
vettek részt, melyeken nem csak a laborhasználatra készültek fel, hanem
elsajátították a modern pedagógiai módszereket is. A kialakítás elsődleges
célja, hogy a diákok körében közkedvelté váljon a természettudományok
szakterülete. Továbbá, hogy megkönnyítse a továbbtanulás előtt álló diákjaink érettségi vizsgafeladatainak szemléltetését.
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Szakmai verseny döntő

Tanórák a laboratóriumban
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