
„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”  

NTP-MTTD-15-0156 azonosító számú pályázat projektzáró rendezvénye 

A Hamvas Béla Gimnázium „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” mottójú 

természettudományos, nem tantárgyi komplex tehetséggondozó programja elérkezett a záró 

rendezvényéhez, melyre 2016. március 31-én került sor a gimnáziumban. A rendezvényen megjelent 

Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, valamint képviseltette magát 

Oroszlány város képviselőtestülete, a járási és megyei KLIK, a helyi intézmények vezetői.  

A tehetséggondozó program 2015 augusztusában indult, amikor Szamper Aranka tanárnő egy kész 

programtervvel állt elő, amihez 6 kolléga csatlakozott. A programot Weöres Sándor idézetére 

építették fel: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”. A kiválasztott 30 tehetséges tanuló 3 

műhelyben fejleszthette természettudományos, anyanyelvi és digitális kompetenciáját. A Föld és a 

Nap műhely a földrajz és csillagászat területével, a Létra műhely pedig az irodalommal foglalkozott. A 

teljes program tartalmazott három kirándulást is (egynapos, kétnapos, háromnapos). 

A projektzáró rendezvényt Dr. Radványiné Varga Andrea, a gimnázium intézményvezetője nyitotta 

meg. Köszöntötte a vendégeket, majd röviden bemutatta az iskolát. Kiemelte a pályázatok 

fontosságát és megköszönte a programban résztvevő pedagógusok lelkes és kitartó munkáját.  

         

Sáhóné Varga Katalin a záró rendezvény főszervezője is köszöntötte a megjelenteket és felvezette az 

egyes műhelyek bemutatkozását. Jenei András röviden összefoglalta a teljes program fontosabb 

állomásait, majd a tanulók bemutatták a műhelyek munkáját. 

             



 Elsőként a Föld műhely foglalkozásait ismerhették meg a jelenlévők Handl Attila vezetésével. A Nap 

műhely irányítója, Szamper Aranka diákjaival élményszerű beszámolót tartott foglalkozásaikról. 

Végül a Létra műhely került sorra. Mészárosné Fülöp Laura kiemelte az irodalom fontosságát, amely 

összekötő szerepet tölt be a föld és az ég között, az egyes tudományok között. Végül a diákok 

élménybeszámolót tartottak a kirándulásokról. A bemutatók során számos fotót, elkészített munkát, 

tankockákat, feladatokat ismerhettek meg az érdeklődők.  

    

Popovics György a tanulók beszámolói után gratulált az iskolának, az intézményvezetőnek, a 

tanulóknak a sikeres programhoz. A tanárokhoz szólva kiemelte, hogy mindez a pedagógusok tudása, 

lelkes és kitartó munkája nélkül nem valósulhatott volna meg. Fontos, hogy a tanárok mind 

személyiségükkel, mind tudásukkal felkeltsék a tanulók érdeklődését, hogy egyre többen vegyenek 

részt hasonló tehetséggondozó programokban. A rendezvény egy kötetlen beszélgetéssel zárult.  
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