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Gratulálunk az XPERIMANIA nemzetközi projekt gy őzteseinek!  
 
A projektet az Európai Sulinet (European Schoolnet) hirdette meg a tavalyi tanévben. 
A projektben 1000 középiskolás diák 18 európai országból vett részt, összesen 447 pályázattal 
a 2007/08. tanévben. Büszkék lehetünk, mert a legtöbb anyagot mi magyarok készítettük el 
erre a pályázatra, 447-ből 154-et. 
A projekt fő célja az volt, hogy az általános és középiskolás diákok számára közelebb hozza a 
természettudományos tárgyakat, megszerettesse a kísérletezést, kutatást, összekapcsolja a 
tudományt a hétköznapi élettel. Az XPERIMANIA projekt kiválóan alkalmas volt a kutatáson 
alapuló iskolai módszer alkalmazására a természettudományokban.  
A nyertes munkákat igen érdekesnek, a diákok mindennapi életéhez közel állónak és jól 
strukturáltnak találták a bírálók.  
Nemzetközi tanárok csoportja választotta ki az esélyes pályázókat, majd egy szakértői zsűri 
hozta meg a végső döntést. A zsűri tagjai az Európai Kémiai Bizottság (Cefic), az Európai 
Iskolahálózat szakértőiből, illetve a belgiumi Flamand Oktatási Minisztérium képviselőjéből 
állt. 
A nyertes csapatok meghívást kaptak a brüsszeli díjátadó ünnepségre 2008. szeptember 16-án, 
mely a Természettudományi Múzeumban kerül megrendezésre, ahol egyben megtekinthetik a 
világ leghíresebb dinoszaurusz kiállítását is. Nagy örömmel írhatom, hogy az ünnepségen az 
átadásra kerülő hat díjból hármat magyar diákok vehetnek át.   
 

Nyertes diák neve Felkészítő tanára és 
elérhetősége: 

Nyertes téma  Iskola neve és címe  

Jónás Vivien 
 
Különdíjas 

Pappné Szabó Gabriella 
 

Gumiabroncs - Tyre ÁMK Bozóky János 
Általános Iskolája 
Jászdózsa 

 
Molnár Mátyás 
 
Második helyezett 

Bereczné Szép Ilona 
Tünde 
 

Bitumen – Bitumen 
 

Bethlen Gábor 
Református Gimnázium, 
Hódmezővásárhely 

Holányi Péter 
 
Takács Hajna 
 
Második helyezett 

Fodor Erika 
 

Mérlegen a 
környezetbarátság 
 
Surprise, 
Investigation and 
Research in 
connection with the 
PE  

ELTE Trefort Ágoston 
Gyakorló Iskola 
 
Budapest 

 
A “Válassz egy kísérletet” verseny tudományos kísérletek elvégzésére ösztönözte a diákokat 
az anyagok és a petrolkémia világában. A zsűri két magyar diák munkáját is nagyra becsülte, 
Holányi Péterét és Takács Hajnáét Budapestről. Ők második helyezettek lettek “Meglepetés, 
vizsgálat és kutatás a polietilénnel kapcsolatban” című pályázatukkal.  
Az “Időszalag” versenyben történelmi felfedezésekben mélyülhettek el a diákok az anyagok 
és a petrolkémia fejlődéstörténetének területén. Itt a második helyezett a “Bitumen” lett, 
Molnár Mátyás műve Hódmezővásárhelyről. 
Ezeken kívül a zsűri két jelentős munkát is kiemelt: a lengyel Kinga T. alkotását, a 
“Bioműanyagok”–ról, melynek fő mondanivalója az “innováció” volt, illetve a magyar Jónás 
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Vivien pályázatát, a “Gumiabroncs”-ot, amely különös elismerést kapott a “mindennapi 
életünkhöz való szoros kötődése” miatt.  
 
Az XPERIMANIA története a mostani új tanévben is folytatódik, remélhetőleg további 
magyar sikerekkel. Az XPERIMANIA II szeptember végén kezdődik új feladatokkal, 
kihívásokkal. Az idei verseny jelmondata: “Teszteld az anyagot”.  Továbbá új, többnyelvű 
társalgások színesítik majd a verseny eddigi palettáját. 
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