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TEHETSÉGGONDOZÁS A TEMÉSZET -
TUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN – 
KORSZERŰ LABOR A LEÖVEY 
GIMNÁZIUMBAN
Ferencvárosban számos jó nevű, szak-
mailag elismert és színvonalas képzést
nyújtó oktatási intézmény működik. A
diákok képzése azonban egy területen
nem lehetett teljes: a természet tudo má -
nyos oktatásban nélkülözhetetlen kísér-
letek, mérések elvégzése olyan műszaki
felszereltséget, eszközhátteret igényelt,
melyet korábban Ferencváros egyik in-
tézménye sem tudott biztosítani. Az év-
tizedes probléma megoldására a ter   mé-  
   szet tudományos oktatásban nagy hagy-
ományokkal rendelkező Leövey Klára
Gimnázium, a szakma és a városvezetés
összefogásával nyílt lehetőség.

A „Ferencváros a korszerű természet -
tudományos oktatásért” projekt célja volt
egy olyan laboratórium létrehozása a
Leövey Klára Gimnáziumban, mely a ke -
rületben működő intézmények, vala mint
egy vidéki iskola számára teremt lehe -
tőséget a termé szet tu do má nyos oktatás
kiemelkedően fontos részét jelentő, rend-
szeres tanulói kísérletekre. 
A korszerű laboratórium kialakítása
hiánypótló kezdeményezés: működésével
teljessé válik a természettudományos
képzés Ferencvárosban. Az elmélet és a
gyakorlat a laboratóriumban folyó izgal-
mas munka során kapcsolódik össze,
ezáltal a hagyományos képzési tevé keny -
ségen túl szemléletesebb, emberközpon-
túbb tudásátadás és tehetséggondozás
valósul meg.

A FEJLESZTÉS HÁROM
FŐ ELEMBŐL ÁLLT:
• kétszer 20 fő befogadására alkalmas,
fizika-kémia és kémia-biológia komplex
interaktív laboratórium, illetve a kapcso -
lódó konferencia rész kialakítása, a termek
legmodernebb kísérleti, mérési és infor-
matikai eszközökkel való felsze re lése, 
• a laboratóriumot a későbbiekben hasz -
náló iskolák pedagógusai számára 30 órás
továbbképzés kidolgozása, a résztvevő in-
téz mények részéről 3-3 fő képzése, vala -
mint
• a laboratóriumokban folyó oktató-ne -
velő munka szakmai hátterét jelentő tan-
tervek, tanári segédanyagok, tanulói
munkafüzetek kidolgozása biológiából,
fizikából, kémiából, földrajzból, az 5-12.
évfolyamokra.

A fejlesztés eredményeként 
megvalósuló laboratórium:
• a Leövey Klára Gimnázium mellett 12
általános- és középiskola
• közel 5000 diák vehet részt korszerű
természettudományos képzésben
• mintegy 50 pedagógus számára biztosít
korszerű és egyben biztonságos körül -
ményeket a természettudományos kísér-
letek elvégzésére.
A „Ferencváros a korszerű termé szet -
tudományos oktatásért” projekt (TÁMOP
-3.1.3.-10/1-2010-0002) az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális alap
társfinanszírozásával valósult meg 2011.
április és 2013. június között, teljes költ-
sége 299 917 803,- fo rint.
A projekt megvalósításának helyszíne a
Leövey Klára Gimnázium és Szak kö zép -
iskola.

A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ 
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS
Ferencvárosi Komplex Óvoda, 
Álta lá nos Iskola és EGYMI
József Attila Általános Iskola és AMI
Leövey Klára Gimnázium 
és Szakközépiskola 
Molnár Ferenc Általános Iskola
Telepy Károly Testnevelés Szakosított 
Általános Iskola és Gimnázium
Közgazdasági Politechnikum
Dominó Általános Iskola
(a 2011/2012-es tanévben)

BELSŐ-FERENCVÁROS
Bakáts Téri Ének – Zenei Általános Iskola
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium

JÓZSEF ATTILA LAKÓTELEP
Kosztolányi Dezső Általános Iskola
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű 
Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskola 
és Gimnázium

VIDÉKI PARTNERISKOLA
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola, Budaörs

2



I. AZ ÚJ LABORATÓRIUM
KIALAKÍTÁSA: AZ ELMÉLET ÉS A
GYAKORLAT ÖSSZEKAPCSOLÁSA –
21. SZÁZADI SZINTEN

Budapest Főváros IX. Kerület Ferenc -
város Önkormányzata „Ferencváros a kor-
szerű természettudományos okta   tásért”
címmel benyújtott pályázatát 2010. de-
cemberében az Európai Unió pozitív el-
bírálásban részesítette, a támogatási
szerződés 2011. március 31-i aláírását
követően elindulhatott a komplex inter-
aktív laboratórium, valamint a kapcso -
lódó konferencia rész kialakítása. Dr.
Bácskai János, Ferencváros polgár mes -
tere 2011. október 5-én ünnepélyes ke -
retek között avatta fel a Leövey Klára
Gimnáziumban kialakított korszerű labo-
ratóriumot.

A korszerű eszközökkel felszerelt labo-
ratórium lehetővé teszi a természet -
tudományok művelésében, oktatásában
Galilei által megfogalmazott elvek – az
elmélet és a gyakorlat összekapcsolása –
21. századi szinten történő megvaló -
sítását. A diákok „játszva” (kí sér-      letezve)
tanulhatnak  fizikát, kémiát, biológiát és
sajátíthatják el a tudományos felfe de -
zések módszertanát.

1. BIOLÓGIA: 
modern mikroszkópok,
mini-inkubátorok és orvosi labor 

A projekt keretén belül több mint 150 féle,
a korszerű biológiai oktatást segítő
műszer, eszköz beszerzésére került sor,
ezek közül a legfontosabbak a modern
mikroszkópok. A biológia oktatása során
a tanulók az új laboratóriumban a sejt-
tani, szövettani, mikrobiológiai vizsgála-
tokhoz, kutatásokhoz az ezerszeres na  gyí      -
tású fénymikroszkópokat használhatják,
amelyekkel már a baktériumok is jól meg-
figyelhetőek. Rendelkezésre áll emellett
két oktatói mikroszkóp, amelyek a fény -
mikroszkópokkal elérhető legna gyobb,
1600-szoros nagyításra képesek, vala -
mint olyan mikroszkópok is, amelyek
közvetlenül a számítógépre köthetőek,
így fotó vagy akár videó is készíthető a
vizsgált objektumról. 

A tantárgy szemléletes oktatásához, a
mikrobiológiai vizsgálatokhoz nélkülöz -
hetetlen mini-inkubátorok és asztali ste   -
rilizáló is megtalálhatóak az új, interaktív
laboratóriumban, valamint olyan korsze -
rű molekuláris biológiai – például fehér-
jék és nukleinsavak vizsgálatára alkalmas 

– eszközök is, amelyek eddig csak egyete-
mek laborjaiban, kutatóintézetekben vol -
tak elérhetőek. A laboratórium új esz-    
 közei között szerepel a steril körül mé -
nyek közötti szövettenyészet elő  állítá sára
alkalmas, ún. vertikális lamináris boksz
is, amely a kutatódiákok képzését, mun -
káját segíti. A humánbiológiai vizsgá -
latokra, az emberi testrészek és test-    
összetételi arányok mérésére is lehetőség
van az új műszerrel, az antropométerrel. 

A boncolásos vizsgálatok elvégzésére is
teljes eszközpark: bonckészlet, bonctál,
sztereomikroszkóp és további bonc esz -
köz áll a diákok és oktatók rendel ke zé -
sére. Orvosi, egészségtani jellegű vizs-
           gá  latok is végezhetők a laboratóriumban
az EKG-készülékek, vérnyomásmérő-
készülékek, vércukorszint-vizsgáló ké  -
szü lékek, fonendoszkópok és spiro                 mé   te-   
rek segítségével.

A LEGKORSZERŰBB ESZKÖZÖK AZ OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN
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2. KÉMIA: 
370 vegyszer, oktatási eszköz 
a Leonar3Do

A laboratórium legnagyobb újdonsága az
innovációs világbajnokságon öt arany -
éremmel díjazott magyar találmány, a
Leonar3Do eszközkészlet. A  Leonar3Do
a kémia kísérletek során alkalmas akár a
bonyolult DNS molekula szerkezetének
három dimenzióban való megjelení -
tésére, amely így a tanteremben térben
látható, vagy virtuálisan bejárható. A
Leövey Klára Gimnázium az első olyan
oktatási intézmény, amely intéz mé nye -
sített formában oktatási segéd eszközként
használja a berendezést.

A kémia kísérletek a labor mintegy 370 (!)
anyagot számláló vegyszerkészletével
végezhetők, melyben szerepel például az
igen drága NAD (ez az élő szervezetek
ener giatermelő folyamatainak fontos
mole ku lája), illetve a ninhidrin is, amely
ujjlenyomatok észlelésére is alkalmas.

A veszélyesebb tanári kísérletek elvég -
zésére korszerű vegyifülke áll rendel -
kezésre. Programozható, széleskörű fel   -
használást biztosító automata szárító -

szekrény, 1200 fokig fűthető, a felfűtés
ütemét folytonosan szabályozható, prog -
ramvezérelt kemence, folyékony nitrogén
tárolására alkalmas, azt hetekig -200 Cel-
sius fokon tartó professzionális táro ló -
edény, vízdesztilláló készülék, mono- 
blokk hengeres fürdő, mágneses keverő is
használható a sokcélú kémiai kísérle -
tekhez.

3. FIZIKA: 
lézeroptika, BRAINBOX 
és mini laptop-labor

A fizika oktatásához látványos, több száz
tanulókísérletet lehetővé tevő, manuális
képességeket is fejlesztő, 8 féle, típu-
sonként 12 darab tanulókísérleti készlet
áll rendelkezésre, köztük például lézerop-
tikai készlet 3-5 sugaras lézer fényforrás-
sal. A tanári kísérletezéshez légpárnás
sínpálya is a pedagógusok rendelkezésre
áll, He-Ne lézer optikai készlettel, ötsu -
ga ras lézeroptikai készlettel kiegészülve. 
A laboratóriumban 12 darab félpro-
fesszionális kétsugaras oszcilloszkóp is
elérhető, ugyancsak 12 darab jelgenerá-
torral. Az oszcilloszkópok olyan csat-
lakozó kiegészítőkkel ellátottak, melyek
lehetővé teszik minden kísérletező tanuló
beszédhangjának képi megjelenítését,
vagy a diákok CD lejátszóján, pendrive-
ján rögzített sztereó zenei anyagok valós
idejű képi nyomonkövetését.

A diákok a laboratóriumban a BRAIN-
BOX elektromosságtani tanulókísérleti
eszközöket is használhatják, melyekkel
több száz, színes kapcsolási rajz alapján
összeállítható kapcsolás valósítható meg.
A tanórák keretein belül így az egyszerű
áramköröktől az állítható hangmagas -
ságú érintésvezérelt szirénán át, a szabá-
lyozható fényű LED-eken, tranzisztor
vagy tirisztorvezérlés mellett a hétszeg-
menses kijelzők vezérlésére is mód nyílik.
Minden tanuló számára biztosított egy
mini laptopba épített komplett labo-
ratórium mérőszondákkal mechanikai,
elektromosságtani, mágnességgel kap-
cso latos, fénytani, de akár kémiai és
környezetvédelmi mérésekhez is. Hor-
dozható, így külső helyszínen – pl. erdei
iskolában – folyó mérésekre is alkal -
mazható.

4. VÉSZ-ZUHANY, 
SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS 
-biztonság magas fokon

A Leövey Klára Gimnázium természet -
tudományi laboratóriumában nemcsak
oktatási, hanem biztonsági, munka vé -
delmi szempontból is a lehető legkorsze -
rűbb megoldásokat alkalmazták. A ké   mia

laboratórium levegőjét a beépített nagy -
teljesítményű szellőztető berendezés
szükség esetén akár 5 perc alatt teljesen
kicseréli, az esetleges vegyi bale setek
következményeit szem zuhanyok, illetve
vész-zuhanyok minimalizálják. Minden
diák munkaköpenyt, illetve – ha az ak-
tuális kísérlethez szükséges – védő sze -
mü veget, védőkesztyűt, védőmaszkot kap.

5. INFORMATIKAI ESZKÖZPARK
A legmodernebb eszközökkel felszerelt
laboratóriumban a tananyag szemléletes
átadását számos informatikai eszköz teszi
még könnyebbé és kényelmesebbé:

• digitális tábla, kivetítő, tanári notebook
áll az oktatók rendelkezésére,
• ún. dokumentum-kamerák lehetővé te -
szik a kisméretű – pl. csak mikroszkóp-
ban látható jelenségek – kísérletek ki- 
ve   títését,
• a digitális palatáblákkal az oktatók és a
diákok is egyaránt helytől függetlenül,
Bluetooth segítségével „írhatnak” a digi -
tális táblára,
• a digitális kamerákkal a kísérletek rögzít-
hetők, dokumentálhatók
• a teljes labor-komplexum WI-FI háló -
zattal ellátott, a laboránsok biztonsági
kamerákon is követhetik a laborokban
zajló eseményeket.
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A „Ferencváros a korszerű termé szet -
tudományos oktatásért” projekt fontos
eleme a labor kialakítása, legmodernebb
eszközökkel való felszerelése mellett
tudá sátadásra alkalmas fejlesztések és
képzések megtartása, magas színvonalú
természettudományos oktatás bizto sí -
tása valamennyi együttműködő intéz -
mény tanulói számára, hozzáértő szak  mai
háttér megteremtésével.

1. OKTATÁS A KORSZERŰ 
LABORATÓRIUMBAN
A laboratórium átadását követően, 2011
októberében megkezdődtek a 12 partner-
intézmény részvételével zajló labor-
foglalkozások. A hét minden napján
legalább egy, esetenként 4-5 tanulócso-
port számára nyílt lehetőség a laborok
használatára, színes, izgalmas kísérletek
elvégzésére. Egy-egy iskolai csoport 20
tanuló részvételével 10 mérési helyen
dolgozhatott, egyidejűleg két laboratóri-
umban, de akár egy teljes, 22-25 fős osz -
tály foglalkoztatására is lehetőség nyílt

egy-egy laborban. A hagyományos kép -
zési tevékenységen túl a laboratóriumok-
ban a projekt egyik fontos célkitűzése, a
tehetséggondozás is teljesült. A tantervi
órák mellett nagy számban zajlottak szak-
köri, fakultációs, és egyéb, továbbtanu -
lásra felkészítő laborórák is, 90-180 per  ces
beosztásban, mintegy 6-20 fő rész  vé -
telével.
A fejlesztés eredményességét jól mutatja,
hogy a laboratórium órákon 1650 diák
vett részt, többségük számára a tanév
során 4-5 alkalommal is lehetőség nyílt a
laboratórium használatára.  Emellett szá-

II. OKTATÁS, TEHETSÉGGONDOZÁS, TOVÁBBKÉPZÉS 
AZ ÚJ TERMÉSZET TUDOMÁNYOS LABORBAN

mos olyan tanulócsoport is érkezett, ame-
lyek tagjai több hónapon keresztül heti,
vagy kétheti rendszerességgel kísérle tez -
hettek az új, korszerű laboratóriumban.
A programban résztvevő valamennyi in-

tézmény túlteljesítette vállalását, amit jól
mutat, hogy a 2012/2013-as tanév végéig
összességében több mint 1400 laborórát
tartottak meg az iskolák tanárai, a Leövey
laboránsai segítségével.
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2. TANANYAGFEJLESZTÉS AZ 
ISMERETEK HATÉKONY ÁTADÁSÁRA
ÉS ELSAJÁTÍTÁSÁRA 

Fizika, kémia, biológia és földrajz tantár-
gyakból összességében közel 800 kísérlet
részletes leírása képezi a program kere -
tében megvalósuló tananyagfej lesz tést, a
hozzá szükséges eszközökkel, anya gok -
kal, baleset- és munkavédelmi figyel mez -
tetésekkel. A részletes tananyag az 5-12.
évfolyam minden osztálya szá mára ren-
delkezésre áll, több mint 2000 oldal ter-
jedelemben. A fizika kísérletek elvégzését
az azokról készített közel 1000 színes fotó
is segíti, melyet az iskolák a nyomtatott
tananyag mellett DVD-n kapnak meg.

A négy tantárgy oktatásához munka fü -
zetek is készültek, így az aktuális elvég -
zendő kísérlet anyagát a tanulók külön
megkapják. A laborórákat tartó pedagó-
gusok munkáját további tanári segédletek
is segítik, a fentiekhez hasonló terje de -
lemben. Mindezeken felül minden tan-
tárgyból SNI-s tanári segédletek is elér-
       hetőek, melyek összeállítása szak pe da -
gógusok részvételével zajlott.

A tananyagfejlesztés keretében összesen:
• 4840 tanulói munkafüzet,  
• 384 tananyag,
• 288 tanári segédlet 
• 288 SNI-s tanári segédlet készült.
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638


