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Mindenki tehetséges
valamiben

Egyre gyakrabban hallani a médiában a tehet-
ségről, a tehetséggondozásról. Mit is jelentenek 
ezek a fogalmak? Kit nevezünk tehetségnek? Ki 
is a tehetséges diák? Vajon minek köszönhető, 
hogy valaki tehetséges? 

Nagyon nehéz meghatározni a tehetség fogal-
mát, hiszen több száz meghatározása, több száz 
modellje ismert. Különböző nézetek és külön-
böző megközelítések más-más lényegi dolgot 
emelnek ki. 

Az biztos, hogy a tehetség fogalma a társada-
lom és a kultúra igényei, elvárásai alapján időről 
időre változik. 

Vajon Newton tehetséges lett volna az infor-
matika területén? Galileit tehetséges csillagásznak, fi zikusnak gondolták a kortársai? 
Einsteint tehetségesnek találták volna iskolai tanárai? 

Egy kis tehetségtörténet
A civilizáció kezdetén isteni eredetűnek tekintették a kiemelkedő teljesítményeket. A 
középkorban ezzel ellentétben ördöginek, boszorkányosnak tartották  a tudást. Majd 
később a zseniket elismerték, de gyakran csapásnak tekintették a kivételes adottságo-
kat. Csak a XIX. században alakult ki a „superman” tehetségkép. A „tehetséges ember”, 
a zseni fogalma azt jelentette, hogy az ilyen emberek átlagon felüli képességekkel és 
személyiségjegyekkel rendelkező művészek, tudósok, sportolók, akik rendkívüli teljesít-
ményekre képesek. Ma is megtalálhatók a tehetségesek gyakran leírt jellemzői között a 
kiemelkedő képesség, a szaktudás. Az újabb tehetség-meghatározások között azonban 

már szerepel a kíváncsiság, a rugalmas gondolkodás, 
az alkotóerő, a belső hajtóerő, a hit abban, hogy vala-
mi kiválót tud alkotni.

„Melyek lehetnek a közös tulajdonságok az olyan 
fenomének személyiségében, mint Mozart, Freud vagy 
Virginia Woolf. A „különleges képesség” mint elszige-
telt tulajdonság önmagában nem lehetne odaítélhető 
bárkinek; a „rendkívüliség” az egyén és működési te-
rülete közti kölcsönhatás eredményeként jön létre, sőt 
részben annak a kölcsönhatásnak az eredményeként, 
amelyben mások értékelik a kérdéses teljesítményt, és 
azt valóban különlegesnek ismerik el.”

(Susan Greenfi eld agykutató összefoglalása 
az Identitás a XXI- században c. könyvéből)
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Mi tehát a cél? 
Megtalálni ezeket a működési területeket, és bizto-
sítani azt a környezetet, amelyben mások értékelik 
az adott teljesítményt!

Tehetséggondozás a Poliban
Hisszük, hogy mindenki tehetséges valamiben. Csak 
sokszor kevés az iskolában eltöltött idő ahhoz, hogy 
rájöjjünk miben is vagyunk tehetségesek. Fontos fel-
adatunk nekünk tanároknak – a tárgyi tudás átadása 
mellett –, hogy minél több tehetség tudja képességeit 
kibontakoztatni. 

Ebben a tanévben különös gondot fordítunk a délutá-
ni tehetségfejlesztő és tehetséggondozó foglalkozásokra. 

Ezeken mindenkinek – érdeklődésének megfelelően 
– lehetősége lesz az egyéni fejlődésre a matematika, a művészetek, az angol nyelv, a 
természettudományok, az informatika vagy valami egészen más területén. Mindezeken 
szerep jut a képességfejlesztésnek, a tanulás-technikák elsajátításának és az élményszer-
zésnek.

Olvassátok fi gyelemmel a szakköri ajánlókat, 
keressétek a számotokra legmegfelelőbb programot! 

Budapest, 2010. szeptember 10. 
A tehetségfejlesztő Munkacsoport tagjai: 

Fehér Márta 
Földesné Hartmann Ibolya 
Kocsis Márta 
Oláhné Nádasdi Zsuzsa 
Varga Anna
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‘Your own personal Jesus; Someone to 
hear your prayers; 
Someone who cares’

(Marilyn Manson)

‘You fi ght about money, bout me and my 
brother; And this I come home to, this is 
my shelter’

(Pink)

‘Hey Slim, that’s my girlfriend screamin in 
the trunk; but I didn’t slit her throat, I just 
tied her up, see I ain’t like you’

(Eminem)

‘When you can’t really function you’re 
so full of fear; A working class hero is 
something to be’

(John Lennon)

‘You were mother nature’s son, 
Someone to whom I could relate ,
Your needle and your damage done, 
Remains a sordid twist of fate.’

(Placebo)

‘What is democracy? What is democracy?
It got something to do with young men 
killing each other I believe’

(Metallica)

‘We don’t need no education, We don’t 
need no thought control
No dark sarcasm in the classroom, Teach-
ers leave them kids alone’

(Pink Floyd)

‘Another mother’s breakin’, Heart is taking 
over. When the vi’lence causes silence, We 
must be mistaken.’

(Cranberries)

‘Th is type of modern life - Is it for me? 
Th is type of modern life - Is it for free?’

(Madonna)

‘You can free the world you can free my 
mind; Just as long as my baby’s safe from 
harm tonight’

(Massive Attack)

Do you know what is behind these lines?
Do you know what these people want?

Let’s fi nd it out together! Let’s listen and talk; 
Let’s discover who these people are and 
what they want to tell us! 
Diff erent artists from diff erent cultures explored!

I’ll be there with songs and lyrics, 
videos and questions to discuss.
We’ll try to understand, translate and 
analyze various songs.

Bánfalvi Zsófi a
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Érettségi felkészítő és tehetséggondozó szakkör
informatikából

Miért tartjuk fontosnak érettségi felkészítést indítani informatikából?
Első hallásra nem tűnik túl jó ötletnek, hisz tizedik osztályig van informatika oktatás, és a 

legtöbben előrehozott érettségi keretében még azon melegében le is érettségiznek.
Hogy miért jó? Nos:

Igaz, hogy a többség közvetlenül tizedik osztály után érettségizik, de még mindig jelen-
tős számban vannak azok, akik később gondolják meg magukat, s nekik jól jön egy kis 
szervezett ismétlés!
Tizedikben sok újat tanulunk az órákon, de sajnos ismétlésre, érettségi feladatok meg-
oldására és megbeszélésére nem nagyon jut idő. A szakkör viszont biztos időt és keretet 
nyújt hozzá!
Az előrehozott érettségizőknek már április végére tudniuk kell mindent, hisz május 
elején van az érettségi írásbeli része, így az órai anyag egy részét egyedül kell elsajátíta-
niuk. A szakkör keretében viszont együtt ismétlünk át mindent, és együtt keresünk meg 
és tanulunk meg minden hiányt is!
Informatikából soha sem volt szóbeli kikérdezés. A szakkör keretében együtt dolgozzuk 
ki és beszéljük meg a szóbeli tételeit, és lesz alkalom a felelés kipróbálására is!
A legfontosabb érv! Tavaly volt először érettségi felkészítő, és lám, a tavalyi informatika 
érettségi eredmények lényegesen jobbak voltak, mint a megelőző években!

Kiket érdekelhet a tehetséggondozó szakkör?
Mindazokat, akik szeretnének egy-egy informatikai területben elmélyülni, s ezt közös-
ségben, közös munkával, egymás segítésével és emelésével szívesen teszik.
Mindazokat, akik kedvelik a gondolkodtató feladatokat, akik az eddig megtanult 
programokat mint eszközöket szeretnék felhasználni nehezebb feladatok/problémák 
megoldásához (pl.: Hogyan segíthet az excel a könyvtárrendszer elkészítésében?)
Mindazokat, akik szívesen foglalkoznak eddig ismeretlen területekkel. Akik szívesen 
keresnek új utakat. Akik szívesen dolgoznak ki mások számára feladatokat (az iskola 
megpályázott egy Lego robotkészletet, aminek a segítsé-
gével különböző robotok építhetők és programozhatók. 
Amennyiben nyerünk a pályázaton, a készlet az ősszel ér-
kezik meg, s a szakkör keretében lesz lehetőség kipróbálni)

Hogy lehet e két területet egy óra keretében összehangolni? 
Párhuzamos munkával! A két csoport általában párhuzamosan 
dolgozik, s az óra végén megosztjuk az eredményeinket, bemu-
tatjuk egymásnak, amit az aktuális szakkörön elértünk. Termé-
szetesen lesz lehetőség egymás munkáiba is bekapcsolódni.

A szakkörre az informatika kuckóban lehet jelentkezni!

Szmeskó János

•

•

•

•

•

•

•

•

Neumann János
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Író-olvasó Önképző
Itt a szeptember. Jön az ÖNképző! Igen ÖN! Vagyis TE! Ha sokat olvasol, vagy szeretnél 
még értőbb módon olvasni, ha jó novellákat írsz, de szeretnél még jobban megtanulni 
írni, gyere közénk. Itt a remek alkalom, hogy megmutasd mindenkinek a tehetségedet, 
és megismerd másokét, hogy tanuljunk egymástól! 

Van egy eldugott hely, távol minden rossztól, a világ tetején, a „B” épület legfelső 
szintjén. Októbertől péntek délutánonként újra itt gyűlik össze az Író-olvasó Önképző. 
Téged is várunk! Jelentkezni egy-két, fél évnél nem régebbi novelláddal tudsz, amelye-
ket az Önképző régebbi tagjai fognak elolvasni. Keresd Hargitai Beát!

Mi történik az Író-olvasó Önképzőben?
Ismert írók novelláit olvassuk és elemezzük, máskor a résztvevők saját művet hoznak, 

amit felolvasunk, majd közösen megbeszélünk. Az első körben mindenki elmondja az 
első benyomását: befogadói szemmel közelítünk a műhöz. (Kiben mit idéz fel, mihez 
köthető, milyen élményt vált ki, milyen érzéseket kelt?) Második körben megbeszéljük 
a művet a novellaelemzés szempontjai szerint, fi gyelünk az író sajátos megoldásaira, 
nézőpontjára, metaforáira, szimbólumaira, motívumaira. Közben elméleti ismereteket 
szerzünk, és kreatívírás-gyakorlatokat végzünk, új technikákat, ötleteket alkalmazunk. 

Az Önképzőkör nyitott, bárki jelentkezhet a 9-13. évfolyamról. A bekerülés feltétele 
néhány, fél évnél nem régebbi írás bemutatása az Önképzőkör tagjainak.

Hargitai Bea
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Matematika szakkör
Tudtad, hogy 4=5?
Hogy miért? Egyszerű!
Legyen a=b+c
Akkor ugyebár 5a = 5b+5c és 4b+4c = 4a
Adjuk össze a két oldalt: a+4b+4c = 5b+5c+4a
Mindkét oldalból vonjunk ki 9a-t! 4b+4c-4a = 5b+5c-5a
Ugyanez másképp felírva: (b+c-a) = 5(b+c-a)
A két oldalt elosztjuk (b+c-a)-val, és: 4 = 5

Szerinted valami gond van ezzel? Akkor a matek szakkörön a helyed!
Itt megtudhatod, melyik az a kérdés, amire a válasz 42!
Foglalkozunk majd logikai, matematikatörténeti érdekességekkel és a min-

dennapok matematikájával, szerkesztünk majd számítógéppel, elemzünk játé-
kokat, készítünk és használunk mérőeszközöket.

Ha érdeklődsz a számok, a fejtörők, a matematika világa iránt, akkor irány a 
matematika szakkör! 

A foglalkozásokat Regős Pál tartja; várhatóan kedd délután.
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Természetjárás – városismeret
El tudsz-e jutni Budán Gül 
Baba türbéjétől a József-hegyi 
kilátóhoz? Tudod-e, hol van 
Budapesten a Merzse-mocsár, 
és mit lehet ott megnézni? 
Tudtad-e, hogy a Rám-sza-
kadék (Visegrádi-hegység) 
közelében jóval kevésbé ismert, 
de hasonlóan látványos szur-
dok völgyek vannak? Voltál-e 
már a Leány-barlangban? És a 
Legény-barlangban? (Nem kell 
másra, csak a Pilisre gondolni.)

Ha ilyen és ehhez hasonló 
kérdések felkeltették a kíváncsi-
ságodat, itt a helyed, érdemes 
lesz erre a szakkörre járnod!

A természetjáró, városismereti szakkör keretében meglátogatunk érdekes és izgalmas 
helyeket, helyszíneket Budapesten. Ellátogatunk a várost övező hegyekbe, de messzebb 
is elkalandozunk Magyarország területén. Sőt, az igényektől függően akár az országha-
tárt is átléphetjük.

A szakköri kínálat viszonylag tág keretek között mozog, a felmerülő helyszínek közül 
ti is választhattok. Az ilyen esetekben közösen választjuk ki a számotokra is legmegfele-
lőbbet.

Fontos kérdés, hogy milyen elfoglaltsággal jár mindez.
Egy-egy délutáni iskolai foglalkozásra kell számítani, illetve a péntek délutánt, és/

vagy a hétvége egyik napját kell beáldozni a „kalandokért” cserébe. Ezt természetesen 
nem minden héten. Igen valószínűnek tűnik, hogy októbertől kezdve minden hónap-
ban lesz valamilyen (kisebb vagy nagyobb) esemény.

A kirándulások mellett meg is kell ismerni és ismertetni az adott területet vagy 
helyszínt a többi szakkörre járó diákkal, az erre való felkészülést segítik a délutáni fog-
lalkozások az iskolában. Ez persze a „játszva tanulás” kategóriájába tartozik, legalábbis 
szerintem.

Olyanok jelentkezését várom, akik nem riadnak meg egy kis gyaloglástól. (Kis gya-
loglás = nem kevés gyaloglás. Mondjuk 5-10 km. Vagy több.) Akik szeretik a természet-
járást, akik szeretnék jobban felfedezni és megismerni Budapestet. Akik nem ijednek 
meg egy kis esőtől vagy hótól. (Viszont nem is kell semmiféle „extrém” körülményekre 
számítani.)

Ha fentiek alapján úgy gondolod, érdemes járnod erre a szakkörre, szeretettel várlak!

Barta Géza
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Képességfejlesztő szakkör
Hogyan legyünk kreatívabbak?

Ha úgy érzed, nem sikerülnek úgy a dolgozataid, ahogy szeretted volna, ha nehezen 
tanulod meg a tananyagot vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy, akkor itt a helyed. 

Olyan kreatív olvasási technikákkal találkozol, melyek segítenek az olvasott szövegből 
minél több információt megjegyezni. 

Megtanulhatod, hogyan lehet a tanórai előadásokból a legtöbbet megjegyezni. 
Olyan „provokatív“ kérdésekre kell válaszolnod, melyekre minden korábbi ismerete-

det át kell gondolnod.  
Olyan gondolkodási módokkal ismerkedsz meg, amelyek a tananyag megértését 

segítik.
Vagy csak szeretnéd jól érezni magad.

Néhány feladat következik, mellyel próbára teheted tudásodat. 
1. feladat 
Mi lehetett az esemény előzménye? Írd le néhány mondatban!
„Egyik reggel, miközben iskolába jössz a barátoddal, egy idegen szalad felétek, és izga-

tottan integet.”
2. feladat
Szemfüles felügyelő nyomára bukkant a régóta keresett palacsintatolvajnak. Csak az a 

bökkenő, hogy nem tudja, melyik házban lakik az illető. Amit tud, az a következő: 
a. A háznak páratlan számú ablaka van. 
b. Mindkét oldalon van szomszédja. 
c. A hálószobába két emeletet kell megtenni. 
d. A tolvaj szereti a virágokat az utcai ablakokban. 
Ezek után ugye te is megtalálod, hogy melyik házban lakik a tolvaj? 
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3. feladat
Keresd a párját! 
Találd meg a következő szavakhoz a hozzájuk illő közös második tagot! 
arc-, árny-, báb-, néma-, szem-, szó- 
4. feladat 
Próbálkozz! Döntsd el a sorrendet! 
Csiga Matyi, Hangyácska, Teknőc Béla és Lajhár Lajcsi versenyeznek: ki tesz meg 

hosszabb utat egy év alatt. Hangyácska messzebbre futott, mint Lajhár Lajcsi, Teknőc 
Béla ugyanannyit tett meg, mint Csiga Matyi, Csiga Matyi megelőzte Hangyácskát.

Rajzolhatsz is sorrendet!
Sorrend:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
(http://fejlesztok.hu/segedletek/foglalkozasi-segedletek)

Oláhné Nádasdi Zsuzsa

Rajz szakkör
Rajz szakkör kezdőknek, haladók-
nak. 

Minden olyan gyereket szeretettel 
várok, aki érdeklődik a rajz, festés 
vagy más grafi kai alkotótevékenység 
iránt. Itt mindenki kipróbálhatja 
képességeit, fejlesztheti magát.

Milyen témákkal fogunk foglal-
kozni?

- kockológia
- drapériarajz
- kompozíciós feladatok
- ritmusrajzok
- tónusrajzok
- néhány sokszorosító grafi kai eljárás
- és a rajz sok más érdekessége.

Mivel ez egy önkéntes tevékenység, csak azok jelentkezzenek, akik éreznek maguk-
ban lelkesedést, kitartást, hogy hétfőnként a 7.-8. órában is képesek alkotni.

Jelentkezni lehet Bodonyi Évánál

•
•
•
•
•
•
•
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SOROLÓ
Tavaly második félévben próbáltuk ki „mindentpontozó” rendszerünket, a Sorolót. Az első ta-
pasztalatok alapján kicsit változtattunk a pontarányokon, de tudjuk, hogy egy pontrendszer so-
sem lehet tökéletes, mindenki számára „igazságos”, hiszen mindannyian máshogy gondolkodunk 
a világról, mások az értékeink, a szempontrendszerünk, a fontossági sorrendjeink.

A Sorolóval szeretnénk benneteket motiválni a tanulásra, a tudás megszerzésére (mert a Poli, 
ha jobb is, de mégiscsak egy iskola), másrészt szeretnénk kiállni a nem hagyományos iskolai 
tevékenységek, a máshol szerzett tudás fontossága mellett is.

Azt is szeretnénk, ha minél több iskolai rendezvényen vennétek részt, ha minél több programot 
szerveznétek, és azt is, hogy a máshol töltött időt kreatívan töltsétek.

Nem utolsósorban azt is szeretnénk, ha tudnátok egymásról, ha mindenki be tudná mutatni 
magát más oldalairól is, ha be tudna számolni teljesítményeiről.

Akadtak a történelemben kiugróan nagy kreatív teljesítményt nyújtó társadalmak, például az 
i.e. 5. századi Athén, a reneszánsz kora Európában, az Erzsébet-kori Anglia, a felvilágosodás kora, 
a 19.századi Párizs, a 20. század eleje Amerikában. „E ’társadalmak’ mindegyikére jellemző volt a 
szabadság légköre és az élen haladás, meg az, hogy jól megfért bennük a kreatív emberek kritikus 
tömege az egymás közti versengés közepette is. A mentorok, patrónusok támogatása és a virágzó 
gazdasági élet is kell a kreativitás kibontakozásához, ahhoz, hogy a lehető legtöbb ember alkotó-
ereje a lehető legnagyobb mértékben érvényesüljön.” (S. Greenfi eld)

Ha a virágzó gazdasági és társadalmi környezetet nem is tudjuk biztosítani, reméljük a szűkebb 
környezet ösztönzőleg hat rátok…

EGYÉNI ÉRTÉKELÉS

SZEMPONT TEVÉKENYSÉG PONT FELELŐS

Tanulmányi 
eredmény

5,00 20

AROMO alapján

4,5-4,99 15
4,0-4,49 10
Az átlag az előző félévhez képest 
egy egész jeggyel jobb vagy ros-
szabb

+10

Bármely tantárgyból az érdem-
jegy két jeggyel jobb vagy ros-
szabb, mint az előző félévben

+5

Tanulmányi 
versenyek, 

nyelvvizsgák

Részvétel iskolai versenyben 1

Szaktanárok1., 2., 3. helyezés 3-2-1
Nem politechnikumi tanulmány 
versenyben való részvétel 2

1., 2., 3. helyezés 6-4-2
Országos versenyen való részvétel 10
Első 10 helyezés 20
Nyelvvizsga (B2-C1) 2-5
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A politechni-
kumi tanulást 
segítő önépí-

tés

Korrepetáláson, felzárkóztatáson, 
fejlesztésen való részvétel 2 Szaktanárok

Részvétel a tutoriális rendszerben 
tutoráltként 2 Főszervezők, 

osztályfőnökök
Részvétel a tutoriális rendszerben 
tutorként 5

Iskolai szakkörökön, projektek-
ben való részvétel, a Poligráf-ver-
seny rendszeres résztvevői stb.

2-5
Szakkörvezetők, 

szaktanárok, 
felelősök

Iskolai és 
iskolán kívüli 

személyi-
ségfejlesztés, 

művészeti 
képzések

Művészeti képzések egyénileg 
vagy csoportban (pl. rajz, színját-
szás, fi lmezés, éneklés, zenetanu-
lás stb.)

2-5 Szakkörvezetők, 
osztályfőnökök

Önismereti csoport, pszichodrá-
ma stb. 2-5 Varga Anna, 

osztályfőnökök

Egyéb tanfolyamok, képzések (pl. a 
tanulás módszertana, mediáció stb.) 2-5 Osztályfőnökök

Sport

Rendszeres iskolai sporttevékeny-
ség; egyesületi sportolás 2-5

Testkultúra-taná-
rok, osztályfőnö-

kök
Gerinctorna 2 Szaktanár

Túlélő túra, Tornaházi Party, 
Nagy Durranás 1 Főszervezők

Iskolai közélet

Mediálás, önkéntes munka, kor-
társ segítés – esetenként 2 Pedagógiai koordi-

nátor, főszervezők

Tevékeny részvétel nem kötelező 
iskolai rendezvényen (pl. Kap-
csolda, roma-programok stb.)

1-2 Főszervezők

Fellépés iskolai rendezvényeken 
(pl. Tornaházi party, TMT, Poli-
szülinap stb.)

2 Főszervezők

Iskolai rendezvények (pl. gólyatá-
bor, Poli-szülinap, Gólyabál stb.) 
szervezése

2 Főszervezők

IT, IB-tagkénti rendszeres munka 1 IT, IB titkár
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AZ OSZTÁLYOK ÉRTÉKELÉSE

SZEMPONT TEVÉKENYSÉG PONT FELELŐS

Tanulmányi 
eredmény: 
osztályátlag

3,5-3,59 80

AROMO 
alapján

3,6-3,69 100
3,7-3,79 120
3,8-3,89 140
3,9-3,99 160
4,0- 180

Közösségi élet

Iskolán kívüli közös program, 
amelyen az osztály legalább fele 
részt vesz (pl. kirándulás, sportese-
mény, színház, múzeum, mozi stb.)

10-20 Osztályfőnökök

Iskolai rendezvényeken való tevé-
keny részvétel (legalább az osztály 
fele) (pl. Osztályszínjátszó Feszti-
vál, Tornaházi party, Túlélő Túra, 
Kapcsolda)

10 Osztályfőnökök

Környezet

Ügyelet 0-90 Ügyeletértékelő  
Bizottság

Évente kétszer (novemberben és 
áprilisban) bizottság pontozza a 
terem küllemét (ötlet, megoldás, 
ráfordítás, otthonosság, különös-
ség, esztétikusság, állapot, állag-
megóvás)

0-25 Szépészeti 
Bizottság

Magatartás

Igazolatlan hiányzás, késés átlaga 
(a három legpontosabb, legkevés-
bé „lógós”, és a három legpontat-
lanabb, leginkább „lógós” osztály 
kap/veszít pontot.

±30,
±20,
±10

AROMO 
alapján

Minden osztálytag bármely – IB ál-
tal hozott – elmarasztaló határozata −2 IB-titkár

Egyéni érté-
kelés

Az osztálytagok egyéni pontjainak 
átlaga x10 Adminisztátor
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• A verseny egy tanévig tart. A félév végi összesítést görgetjük tovább, azaz az 

első félévben gyűjtött pontokhoz adjuk a továbbiakat, így a félévi osztályzatok-
ból adódó pontok is beleszámítanak a verseny végeredményébe.

• Iskolán kívüli pontozható tevékenységet bizonyító igazolást a felelősnek kell 
bemutatni.

• Bármi, ami kimaradt a felsorolásból, bejelenthető, és ha a szervezők arra érde-
mesnek ítélik, továbbítják a pontokat az adminisztrálónak.

• Díjak:
Év végén az első helyen álló lesz az Év Diákja. (hátizsák és lila póló) 
Egyéni díjak:
 1. hely: Szigetjegy* + nomád tábor (vagy ebben az értékben ösztöndíj)
 2., 3. hely: Szigetjegy* (vagy ebben az értékben ösztöndíj)
 4., 5. hely: Kultúrajegy (vagy ebben az értékben ösztöndíj)

Félév végén összesítés: az első 3 helyen álló diák szabadnapot és színházjegyet kap.
A győztes osztály jutalma: 100 ezer Ft és egy szabadnap.

* ha 2011-ben még Magyarországon tartják a Sziget-fesztivált.

2010. szeptember 10.

A szervezők



Jelentkezési lap

Jelentkező neve:  ………………………………………………

Osztály:  ……………………………………………………….

Szakkör megnevezése:

 1.  ………………………………………………………

2.  ……………………………………………………….

3.  ……………………………………………………….

Vettél-e részt már korábban szakkörökön a Poliban?

…………………………………………………………………

TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0033


