A Tankockakör a Science on Stage Hungary 2016 fesztiválon
2015 tavaszán hat, az ország különböző városaiban dolgozó innovatív mesterpedagógussal
megalapítottuk a Tankockakört. Az alapítók között volt gimnáziumunk igazgatója,
Dr. Radványiné Varga Andrea és Szamper Aranka tanárnő is.
Azt a cél tűztük ki magunk elé, hogy a svájci-német fejlesztésű learningapps.org oldalt
magyar nyelvre átültetjük, továbbá, hogy az alkalmazás segítségével létrehozható interaktív
oktatási segédeszközöket, az úgynevezett tankockákat tanítási óráinkon használjuk, és ezek
használatát népszerűsítjük. Ennek érdekében egy magyar társoldal, a kockalapok.hu
fejlesztésébe is belefogtunk, létrehoztunk egy facebook csoportot, és pedagógustovábbképzéseket tartunk.
2016. október 7 – 9. között Debrecenben került megrendezésre a Science on Stage –
Színpadon a Tudomány fesztivál, mely a természettudományos tárgyakat oktató tanárok
kétévenkénti rangos seregszemléje. Egy-egy ilyen alkalommal lelkes pedagógusok mutatják
be egymásnak kísérleteiket, újszerű módszertani ötleteiket. Kiállítási standok, színpadi
előadások, műhelymunkák sokasága várja az érdeklődőket. A fesztivál egyben egy verseny is.
Innen válogatják ki azokat a projekteket, amelyekkel az innovatív szemléletű pedagógus
kollégák a nemzetközi fesztiválon hazánkat képviselhetik.
A Tankockakör természettudományos tantárgyakat oktató tagjai ezúttal a „Mozgás -Változás”
fogalomkörében gyűjtöttük össze tankockáink javát, és a kiállítási standunkon kívül
műhelymunkás foglalkozásra is vártuk kollégáinkat. Szép számmal voltak olyanok, akik a
munkánk iránt érdeklődtek. A három nap során mi is meglátogattunk sok színes, érdekes
kiállítóhelyet, élveztük a színpadon bemutatott látványos kísérleteket. Ebben a nyüzsgő
forgatagban nagyon jól éreztük magunkat, és közben sokat tanultunk egymástól.
A zsűri tagjai minden alkalommal elismert szakemberek, akik nem csak szakmai, de
kommunikációs szempontból is vizsgálják a pályázók felkészültségét, hiszen a nemzetközi
fesztivál nyelve az angol.
A zárónapon kihirdették, hogy mi is bekerültünk a 40 kiválasztott projekt közé, akik
Magyarországot képviselhetik 2017. június 29 - július 2. között a 29 ország 350 tanárát
felsorakoztató nemzetközi Science on Stage fesztiválra.
Nagyon büszkék voltunk magunkra, és a mögöttünk álló, tankockákat használó, nagy
csapatra: tanárokra, diákokra.
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Komolyan készülünk a jövő nyári seregszemlére. Igyekszünk majd méltó módon képviselni
iskoláinkat, tudásunkat megosztani más országok pedagógusaival annak érdekében, hogy
minél több diák használhassa az önálló tanulás, gyakorlás eszközeit, a tankockákat.
Köszönöm az iskolavezetés, kollégáim, tanítványaim eddigi támogatását. E nélkül nem
sikerülhet a jó eredmény elérése a jövő évi fesztiválon sem!
Szamper Aranka
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