Startolnak a tudáspróbák
A jelen pillanatnyilag nyugtalanítónak látszik. A koronavírus járvány új hulláma a
jelek szerint felülírja bizakodó reményeinket. Kikényszerítheti azoknak a terveknek
az újabb módosítását, átrendezését, amelyeket a hozzánk legközelebb álló,
múltjukkal és eredményeikkel egyértelműen tiszteletet parancsoló természet- és
környezetismereti tanulmányi versenyek elhalasztott első félévi záró fordulóinak
októberi, novemberi megrendezésére kidolgoztak.
Ha azonban azt nézzük, hogy az új tanév megkezdésével szinte egyidejűleg a
tehetségsegítő,

tehetséggondozó

tudáspróbák

2020/2021.

évi

sorozatát

is

meghirdetették a jó ügy szolgálatával többletterheket vállaló szervezők, szívet
melegítő élménnyel gazdagodunk. (Az erről szóló dokumentumokat most
magazinunkban

rövidített

formában,

míg

internetes

honlapunkon

teljes

terjedelmükben közreadjuk.)
A járványhelyzet várható alakulásáról legfeljebb sejtéseink vannak, lehetnek. Az
viszont bizonyos, hogy a versenyek meghirdetői és szakmai partnereik ezúttal az
eddigieknél is nagyobb kihívásokkal szembesülhetnek. Már csak azért is, mert a
tantárgyi

követelmények

teljesítése

mellett

egy

részüknek

a

halasztott

megmérettetések lebonyolításával kapcsolatban is tennivalóik lesznek.
Azoknak a pedagógusoknak pedig, akiknek a tanítványai indulnak a 2020/2021. évi
versengéseken, az ő felkészítésük is feladatokat jelent a következő hónapokban.
Ennek ellenére nem csökkent, hanem nőtt azoknak a tudáspróbáknak a száma,
amelyek részvevői előzetesen egyeztetett, összehangolt tematikával nélkülözhetetlen
szakmai segítőtársként hasznosítják magazinunk cikkeit és illusztrációit.
A legnagyobb újdonság, hogy az elsőként utat mutató, példát adó Kitaibel Pál
Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny köré és mellé
felsorakozó szakembereknek – a jó ügy mellett kitartó pedagógusokkal együtt –
sikerült megteremteniük a folytatáshoz szükséges feltételeket. Az új versenyfelelős,
Együd Bence Norbert, a Magyar Biológiai Társaság Pedagógus Szakosztályának
elnöke, a versenybizottság képviseletében, személyesen is felkereste a határon túli
területek magyar nyelvű középiskoláit, és eredményes megbeszéléseivel megalapozta
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diákjaik bekapcsolódását a nemes versengésbe. Ezzel egyidejűleg az új
versenyszervezői hálózat kiépítése is megkezdődött.
Az is sokat mond a tehetséggondozás jelentőségéről és küldetésének széleskörű
kisugárzásáról, illetve vonzerejéről, hogy a Magyar Természettudományi Társulat az
új tanévben is vállalta három Kárpát-medencei tudáspróbája megrendezését. Ennek
eredményeként hamarosan megkezdődhetnek a jelentkezések az általános iskolák 7.
és 8. évfolyamos (13-14 éves) tanulóinak 31. Herman Ottó biológia, 29. Teleki Pál
földrajz-földtan, valamint a 32. Hevesy György kémiai versenyére.
Ráadásul és mindezen felül egy új kezdeményezés elindítására is vállalkozott az
MTT. A fenntartható fejlődés témakörben (fókuszban a hulladék) meghirdette az I.
Kárpát-medencei Kindler-Láng Tanulmányi Versenyét, amelyre a magyarországi és
a külhoni magyar tannyelvű iskolák 13-15 éves tanulói 2020. november 4-e és 2021.
január 17-e között nevezhetnek be legfeljebb két oldal terjedelmű dolgozatuk pdfjének benyújtásával. (A névadók bemutatás és részletes információk az mtte.hu és a
tbuvar.hu honlapon találhatók.)
A lista azonban még így sem teljes. Mindezzel párhuzamosan újra megnyílnak a
különböző iskolatípusok 5. és 6. évfolyamos diákjai és pedagógusaik közös
munkájának kapui a Benkő Gyula Oktatóközpont Egyesület 29. Kaán Károly
Országos Természet- és Környezetismereti Versenyén is.
Az is a nagyon jó hírek közé tartozik, hogy a versenyek meghirdetőinek és
szervezőinek finanszírozási gondjait az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a
Nemzeti Tehetség Program már megítélt pályázati támogatása is enyhíti.
A legnagyobb múltú országos, illetve nemzetközi természet- és környezetismereti
versenyek nélkülözhetetlen erkölcsi fedezete a pedagógustársadalom támogatása, a
tudáspróbák kiérdemelt hitelessége, magas színvonala, amelyek jelenleg már Kárpátmedencei méretekben együttesen szolgálják a tehetséggondozás ügyét is.
Mindezekért ezúton is egyaránt köszönetet mondunk a felkészítőtanároknak, a
versenyzőknek és a mindezt megalapozó, felkaroló családoknak. Összetett feladataik
megoldásához sok sikereket kívánunk. Abban a reményben, hogy kiadóként nekünk
is sikerül kiérdemelnünk a további kötelezettségeink teljesítéséhez nélkülözhetetlen
támogatói forrásokat.
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