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2012. november 15-én 44 lovassys diák, iskolánk igazgatója, a 13. A osztály osztályfőnöke, valamint jelen 

sorok írója tölthetett el egy felejthetetlen napot Magyar Tudományos Akadémián.  

Ezt az élményt valójában Tóth Lillának és Simon Andreának köszönhetjük, akik október közepén jelentkeztek 

a MTA versenyfelhívására. Szentágothai János, a kiváló tudós és tanár emlékére Utazás a koponyánk körül 

címmel hirdette meg az Akadémia ezt a versenyt, 11. és 12. osztályos tanulók számára. A feladat az volt, hogy 

tervezzenek a pályázók olyan tanórát, amellyel az agyi folyamatok bármelyikét közérthetővé, érdekessé tudják 

tenni diáktársaik számára. Az is szerepelt a kiírásban, hogy kapcsolódjon a tanóra anyaga a középiskolai 

tananyaghoz, ám színesítse, bővítse is azt. A tervezgetés már nyáron elindult. A tanóra témáját Lilla és Andi 

önállóan választották ki. Szeptemberben kezdődött az érdemi munka. A lányok bepillantást nyerhettek a 

biológia tanítás rejtelmeibe. Megtudták, hogy mennyire fontos a motiváció, miért nagyon hatásos, ha az adott 

témát megpróbáljuk zenével, irodalommal, képzőművészettel is kapcsolatba hozni, hogyan zajlik egy frontális 

osztályfoglalkoztatás, hogyan kell feltenni úgy egy kérdést, hogy választ is remélhessen rá egy tanár… Vagyis 

a „tanárjelöltek” komoly módszertani képzésben részesültek. Nagyon sok időt töltöttek a megfelelő 

szemléltetés kiválasztásával, megalkotásával. Amikor elkészültek a pályaművekkel, tartottak egy 

„próbatanítást”, Andi az osztálytársainak, Lilla a biológia faktosoknak. Ezután még javítgattunk egy kicsit a 

pályázati anyagon, majd elküldtük. 

S az őszi szünetben kaptuk a hihetetlen örömhírt: mindketten bejutottak abba döntőbe, ahová az 

akadémikusokból, kutatókból, kommunikációs szakemberekből álló kilencfős zsűri –Csépe Valéria, Hámori 

József, Freund Tamás, Falus András, Csermely Péter, Tamás Gábor, Gózon Ákos, Aczél Petra, Nagyné 

Horváth Emília – a beküldött anyagokat áttekintve három pályázót hívott be. Ráadásul kiderült, hogy a döntő 

napján mindegyik versenyző osztálya, osztályfőnöke, biológia tanára és iskolájának igazgatója is hivatalos a 

Magyar Tudományos Akadémiára!  

A szervezők november 15-én reggel fél nyolcra busz rendeltek a Lovassyhoz. A 13. A osztály, a végzős 

biológia faktos csoport, Tolnerné Csörgő Veronika osztályfőnök, Schultz Zoltán igazgató úr és én mint 

felkészítő tanár együtt utaztunk Budapestre, s fél tízkor érkeztünk az Akadémia épületéhez. Egy rövidke 

programismertetés után három csoportban – a harmadik egy győri, révais osztály volt – került sor a MTA 

bejárására. Felemelő érzés volt azokba a termekbe, szobákba belépni, ahol egykor Arany János, Kodály 

Zoltán, Eötvös Loránd és sok más híres, magyar tudós és művész élt és dolgozott! Mindenütt csodálatos 

bútorok, szőnyegek, festmények, szobrok, freskók!  A tárlatvezetőink türelemmel, lelkesen kísérgettek minket, 

rengeteget meséltek, anekdotáztak.  

Ezután gyönyörűen terített asztaloknál finom ebédet fogyaszthattunk el. Ebéd után megtekintettünk egy 

epizódot Szentágothai János ismeretterjesztő filmsorozatából, természetesen az emberi agyról. S valójában 

ezután került sor a döntőre.  

Pálinkás József, az Akadémia elnöke köszöntötte a versenyzőket, diáktársaikat, tanáraikat, valamint az ország 

különböző részeiről érkezett tanár-diák érdeklődőket, a sajtó képviselőit.  

Majd következtek a rendkívüli biológia órák. „Simon tanárnő” másodikként tarthatta meg a tanórát, „Tóth 

Lilla tanárnő” harmadikként. Mindketten kedves stílusban, gördülékenyen, kellő humorral, biztos szakmai 

tudással, profi módon tanítottak. Bevonták a résztvevőket is, többen aktívan bekapcsolódtak az órákba. 

Csodálatos érzés volt a tanítványaimat látni ebben a szerepben! Ez után a zsűri elvonult tanácskozni. Közben a 

teremben lévő tanárok és diákok közül nagyon sokan gratuláltak a „kistanároknak”.  

Majd elérkezett a várva várt eredményhirdetés: a zsűri döntése alapján a középiskolai versenyt Tóth Lilla, a 

Lovassy László Gimnázium tanulója nyerte, a második helyezett Simon Andrea lett, a harmadik helyen 

Balogh Anna Magdolna – Győr, Révai Miklós Gimnázium – végzett.  

A döntő zárásaként Falus András akadémikus méltatta a díjazottak és felkészítő tanáraik munkáját.  

Az Akadémián eltöltött sikeres, élményekben gazdag nap után minden lovassys résztvevő nevében 

mondhatom: köszönjük a MTA szervezőnek ezt a csodálatos rendezvényt! S még egyszer köszönjük Andinak 

és Lillának, hogy sikeres pályázatuk révén eljuthattunk a „tudomány házába”, eltölthettünk együtt egy 

felejthetetlen napot! 
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