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Projekt azonosítója: NTP-MTTD-18-0175 

 

Projekt címe:  

Úszóképes egyedi rádió  távirányítású hajómodellek építése a komplex tehetségfej-

lesztés szolgálatában 

 

Cél: 

Komplex tehetségfejlesztő programot akartunk megvalósítani 15-18 évesek körében, 

amely során egyedi művészi ihletésű fedélzettel ellátott, működő rádió-távirányítású 

hajómodell építettek. A projektbe több tehetség területen érintett tehetségek és 

tehetségígéretek több tudományterületen átívelő témával az alkotás örömével 

összetett módon fejlődhetek.  

A projekt során a csapat Balatonföldvárra a Hajózástörténeti Látogató-központba 

látogatott el, útjukat a Balatonon, a projekt során megépített hajókkal egy verseny 

zárták le. 

 

Bevonható tehetségek: 

A komplex tehetséggondozó program megvalósításába legfeljebb 20 főt 

lehetett bevonni, figyelemmel a csoportba bevont tehetségígéretek, tehetségek 

és kiemelten tehetséges tanulók speciális igényeire és arányaira. Vállalt létszám 

15 fő 

 

Kiegészítő tevékenységek: 

A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódott egy 2 napos tanulmányi út. 

Legalább 2 perces rövidfilm készítését vállaltuk a saját tehetséggondozó programunk 

bemutatásáról vagy arról, mit jelent ma tehetségesnek lenni.  

 

Fejlesztendő tehetség terület:  

logikai – matematikai 

térbeli-vizuális 

 

 

 

Tehetségazonosítás: 

A korábban az iskolában már bevált egyéni, komplex tehetségazonosítási módszert 

kívántuk alkalmazni némiképpen továbbfejlesztett formában. Tehetségkoncepcióként 

továbbra is a Renzulli féle modellt fogadtuk el. Az objektív mérési technikák, elért 

eredmények mellett az osztályfőnök, szakos tanárok, szülők, diáktársak véleményét is 

kikértük, azaz szubjektív módszereket is alkalmaztunk a tehetségek felfedezésére. A 

műszaki, digitális, technikai érdeklődés és tehetség jól mérhető tesztekkel. Ehhez 

logikai gondolkodás és a problémamegoldás fejlettsége is szükséges, ehhez specifikus 

teszteket használtunk (pl. Frensch és Funke valamint Molnár Gyöngyvér munkáját 

felhasználva). Az iskolai eredményt csupán kis mértékben vettük figyelembe, mert azt 

leginkább az iskolai tananyag elsajátított mennyiségét, minőségét és annak 

visszaadását méri, az ezen túli tehetségterületet, a rejtett tehetséget véleményünk 

szerint, nem jelzi. 

 

Célcsoport:  

A pályázat célcsoportját a 15-18 éves korosztály képezte elsődlegesen. Összesen 15 

tehetség (korábbn felfedezett és ennek a projektnek az elindulása során felfedezett 

tehetségígéreteket is beleértve). Tehetségterület alapján a térbeli-vizuális, logikai-

matematikai kompetenciák terén kiemelkedő képességekkel rendelkezők bevonása cél 

abból a szempontból, hogy az ő erős oldalaik fejlesztésére volt leginkább mód.

 
A vízretétel előtti pillanatok 
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Másrészről a művészi tehetségek is be lehetett vonni, hiszen a modell alkotáshoz a 

kreativitás, az előre való gondolkodás is fontos és a hajók felépítményének 

megtervezése során abszolút a művészi és nem a funkcionális szempontok kerülhettek 

előtérbe. A program teljesen elrugaszkodott a hagyományos iskolai keretektől, ezáltal 

akár a magas művészi tehetséggel, vagy akár diszkalkulával sújtott tanulók is magas 

eredményeket tudtak benne elérni. Végül nem jelentett bevonási szempontot 

semmilyen előzetes tudása megléte vagy azok hiánya. 

 

Projekt tartalom: 

60 órás képzést egy összetett tehetségazonosító program előzte meg, melynek célja a 

tehetségígéretek felfedezése. Ennek a vizsgálatnak az eredményei lehetővé tették, 

hogy ne csak a tehetség, hanem a konkrét tehetségterület is napvilágra kerüljön.  

A projekt témája rendkívül összetett, több tudományterületet ötvöz, sok-sok feladatot 

kellett teljesíteniük a fiataloknak, (a hajó témájának meghatározása, a 

hajólátványtervének elkészítése, 3D-s tervezés, 3D-s nyomtatás, hajótest 

megformálása, a hajó működőképességének biztosítása és a technikai működés 

megvalósítása, azaz motor, tönkcsövek, szervók elhelyezése, úsztatás etc.) hogy 

megtudják építeni a saját, egyedi rádiótávirányítású modelljüket.  

Ugyanakkor nem volt szükséges minden tanulónak ugyanolyan mértékben minden 

feladatot teljesítenie, hanem kooperatív feladatmegoldás jegyében kisebb csapatokat 

szerveztünk melyben a feladatok erősségenként és tehetségterületenként (de 

természetesen az e-faktort, motivációt is figyelembe véve) kerültek kiosztásra. 

 

A 60 órás képzés alatt a tanulók gyakran dolgoztak kisebb csapatban egy - egy közös 

cél érdekében. A céljuk, akkor valósult meg a legjobban, ha egymásra figyelve, 

egymást segítve dolgoztak és folyamatosan kommunikáltak egymással.  

A tehetségek és tehetségígéretek a kirándulás során több csapatépítő feladatot is 

megvalósítottak. A Balaton parton közös hajózás és hajó úsztatás, sőt verseny 

remélhetőleg, segíti a konfliktuskezelésük fejlődését.  

A projektet egy-egy személyes élménybeszámoló zárta, melynek nem csupán az átélt 

események éttekintése lesz a cél, hanem az önreflexió is, a saját személyiségük, 

énképük alakulásának átgondolása is. 

 

 

Szabadidős, lazító programelemek: 

A projekt során visszatérő elem volt a tópartra való kilátogatás és először egy 

mintadarab, majd a saját hajó úsztatása. A parton lehetőség nyílt sétálni, napozni. A 

természet közelsége, a nyugodt környezet és a teljesítménymentesített légkör teljes 

mértékben a feltöltődést szolgálta. A hajómodell vezetése a gyermekkorban 

megtapasztalt kötetlen játékot idézte a tanulóinkban. A műhelymunkát a 3D-s 

tervezésről mutatott rövidfilmek színesítették, melyek bemutatták a tervezés 

folyamatát és, hogy mennyire könnyen lehetséges elképesztően részletes és új 

dolgokat létrehozni. A tehetséggondozó program kiemelt eleme volt a 

Balatonföldvárra és Fonyódra való utazás. Új helyet, mentalitást, tájat ismertek meg, 

miközben elutaztak a Hajózástörténeti Látógatóközpontba. A kirándulás után a 

tanulók élménybeszámolót készítettek, mely lehet rajz, leírás, prezentáció, animáció, 

vers, koreográfia bármi, amely kikapcsol, örömet okozott. 

 

Tervezett tárgyiasult alkotások: 

- megépített úszóképes rádió-távirányítású egyedi felépítménnyel ellátott 

hajómodellek 

-    a projekt végén saját döntés alapján kiválasztott formátumban beszámoló,  

- egy 2 perc hosszúságú rövidfilm, a projekt eseményeiről, a kirándulásról, a 

múzeumlátogatásról, a hajós versenyről  

  

Néhány fotó a kirándulásról: 
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Megvalósítás folyamata: 

Maga a projekt három nagyon jól elkülöníthető részre volt bontható. Az első rész a 

tervezés folyamata, a második rész a megvalósítás, míg végül a kipróbálás fázisa volt. 

Mindhárom rész jól elkülönült egymástól és mindegyik külön – külön egyedi 

problémákat állított a pályázat résztvevői elé. 

 

Tervezés: 

Azt tudtuk, hogy nagyjából mit is szeretnénk, sőt azt is tudtuk, hogy miképpen 

szeretnénk azt, ám mivel még sosem készítettünk ilyen - valóban vízre teendő – 

modellt, így nem igazán tudtuk, hogy miképpen kellene paraméterezni bizonyos 

tulajdonságokat. Mik voltak ezek a kérdések? Például, hogy milyen vastagra kell 

nyomtatni magát a hajótestet? Mennyire lesz ez vízálló? Ha nagyon vastag lesz, akkor 

annak nem lesz olyan hátránya, hogy nem fog megfelelően úszni? Mi lesz a helyzet 

azokkal a részekkel, ahol ragasztva lesznek az elemek? 

Ráadásul mindezt viszonylag rövid idő alatt kellett megoldani, hiszen a projekt 

időtartama behatárolta ezt! 

A tervezés alapvetően két majdnem párhuzamosan futó folyamatot jelentett. Az egyik 

maga a valódi tervezés, Blender 3D program segítségével. Milyen legyen, hogyan 

nézzen ki, stb… A másik folyamat a kutatás volt. Modelleket vizsgáltunk meg, hogy 

például, milyen vastagnak kellene lennie a testnek? Vagy hogyan kell elhelyezni a 

hajótestben a motor és az egyéb elektronikai alkatrészeket, hogy azok kellően fixen 

legyenek, ám ne befolyásolják a hajóink egyensúlyát! 

A tervezési munka folyamán rengeteg kutatómunkát folytattunk, mind az interneten, 

mind klasszikusan a könyvtárakban. Sok különböző hajótípust vizsgáltunk meg, hogy 

melyik hajótestet tudjuk legkönnyebben lemodellezni, melyiket tudjuk a 

legkönnyebben átdolgozni? 

 
Hajótestek vizsgálata 

 

Kiválasztás és modellezés: 

Miután kiválasztottuk a megfelelő hajótestet, utána elkezdtük a felépítmények 

megtervezését. Itt jöhettek mindenféle – akár kellően a valóságtól elrugaszkodott – 

ötletek, tervek, amelyekből a későbbiekben választottuk ki a véglegesen 

megvalósítandó tervek. Az alábbi képeken szerintem jól látható, hogy mennyire 

elrugaszkodott ötleteket is születtek! 

 

  
Hajó tervek 
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A következő lépés maga a 3D-s modell megalkotása volt. Ehhez a Blender 3D nevű 

programot használtuk. A terv az volt, hogy a leendő hajót több részre „vágjuk” és 

külön – külön fogjuk kinyomtatni a 3d-s nyomtatón majd a végén ezeket a részeket 

összeragasszuk és ezután következnek majd a további feladatok. 

A modellezés folyamata alatt megpróbáltunk saját tervek alapján dolgozni, de itt 

többször is elakadtunk, így végül egy szabadon felhasználható alaphajótesttel 

kezdtünk el dolgozni és a felépítmény(eke)t tettük egyedivé. A felépítményeket 

egyenként készítették el a tanulók, szintén a amár említett Blender programban. 

 

 
Munka Blender programban 

 
 

 
Hajótestek 3d modelljei 

 
A következő lépés maga a nyomtatás volt, amelyet az iskola 3d-s nyomtatójával 

valósítottunk meg. Itt fontos volt, hogy darabonként tudtuk kinyomtatni a hajókat, 

hiszen a nyomtató tálcájának volt egy maximális mérete, amelet értelemszerűen nem 

tudtuk túllépni. Az elkészült elemekről le kellett vágni a felesleget és már készen is 

álltak a következő munkafázisra.  
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Nyers nyomatok 

Ezután jött maga a ragasztás munkafázisa, ahol egymáshoz illesztettük az elkészült, 

kinyomtatott elemeket. Amikor ez is készen volt jött a pihentetés, hogy a ragasztó 

rögzítése a maximális legyen. 

 

Összeszerelés és súlyozás: 

A következő lépés a hajó összeépítése volt. Ez azt is jelentette, hogy a hajó írányítását 

biztosító elektronikai részt be kellett szerelni magába a hajótestbe. Ehhez különböző 

előregyátott szetteket használtunk. Ami kérdéses volt, hogy pontosan hova is kellene 

ezeket a motorokat helyezni, hogy azok ne befolyásolják a hajó úszóképességeit és 

egyensúlyát. Ennél a munkáfázisnál felbecsülhetetlen segítséget kaptunk Obuch 

László tanár úrtól, aki gyakorlott modellező, így működő modelleket is 

rendelkezésünkre bocsátott, hogy azokat vizsgáljuk illetve segített nekünk a 

megvalósításban. 

 

 
Hajók elektronikájának behelyezése 



Úszóképes hajómodellek Úszóképes hajómodellek12 13

Itt ugye el kellett készíteni a furatokat, be kellett pakolni a motorokat, a 

kormánylapátokat és az elektronikát. Utóbbiak rögzítésére egyszerű kétoldali 

ragasztót használtunk. A többi alkatrész – motor, akkumulátor - egyszerűen a hajótest 

aljára került, illetve a kormánymű értelemszerűen a neki kialakított helyre. 

Teszteltük a hajótest vízállóságát és arra jutottunk, hogy az megfelelő, a teszt 

időtartama alatt a műanyag nem ázott át és a hajótestbe nem jutott sehol be víz. 

A tesztelés után szárítás és alapozás lépései következtek, amely előkészítette a 

következő munkafolyamatot a festést. 

 

Festés: 

A festés folyamatában olyan tanulók is részt kaptak, akik nem feltétlenül dolgoztak 

magában a projektben, ám az iskola szakmai tanárai szerint szépen, ügyesen és ami a 

legfontosabb nagyon pontosan tudnak dolgozni. Ez azért volt fontos, mert itt nagyon 

nem lehet hibázni. Nem szerettünk volna különböző oldószerekkel gyengíteni a 

hajótestet egy esetleges javítás miatt. A végeredményeket nézve sikerült a legjobbat 

kihozni a gyerekekből. 

Maga a folyamat három lépésből állt. Alapozás, festés és végül egy vízhatlan réteg 

felvitele a hajótestre. 

 

 
Festés munkafolyamata 

 
A következő néhány képen, szeretnénk bemutatni egy hajó megvalósulását a tervektől 
a festés utáni állapotáig, illetve az úszásáig. 
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A Vulkánhajó tervtől a vízig (a vízen le kellett venni a felépítményt, mert a szélben nem volt stabil)  

A balatoni út: 

A pályázat legfontosabb pillanata, amikor a hajók vízre kerültek. A terveinkben egy 

verseny is szerepelt, ám sajnos ez kimaradt, mivel az időjárás nem volt kegyes 

hozzánk. Nagyon szeles és - ami még rosszabbul érintett minket – esős idő fogadott 

minket az első nap Fonyódon. A legrosszabb az volt, hogy pillanatok alatt változott az 

idő és így nagyon még tervezni sem tudtunk. Annak is örültünk, hogy vízre tehettük a 

hajókat! Ám például a „vulkánhajó” felépítményét le is kellett venni, mert a beesett 

esőtől imbolyogni kezedett a hajó. 

Maguk a hajók szépen úsztak és alapvetően jól is vizsgáztak az egyetlen gondunk az 

volt, hogy a felső szigetelés nem volt tökéletes, így az eső szépen lassan bekerült a 

hajótestbe. 

Szerencsére annyi idő volt, hogy minden résztvevő kicsit tudta irányítani a hajókat és 

így mindenkinek összességében jó érzéssel zártuk a napot. A nap hőse az a horgász 

volt, aki segített az egyik hínárba gabalyodott hajónkat kipecázni! 

Másnap Balatonföldvárra utaztunk és a fő cél a Hajózástörténeti Látogatóközpont 

megtekintése volt, ám mivel az idő szép napos volt, így úgy döntöttünk, hogy a 

múzeumlátogatás után újra vízre tesszük a hajókat. 

A látogatóközpont egy modern látványos kiállítás során mutatja be a balatoni hajózás 

történetét. A központ előtt a Pogány Madonna című filmben is használt hajó állt.  

 
Látogatóközpont és a filmben használatos hajó 

A parton találtunk egy kialakított öblöt, ahol újra vízre tettük a hajókat és még 

egyszer mindenki kipróbálhatta azokat. Mivel ez a védett öböl méretei nem tették 

lehetővé, így a verseny újra csak elmaradt, de tervben van véve, hogy amint lehet 

bepótoljuk! 

Azt gondolom, hogy jó hangulatban telt ez a két nap, összességében – a versenyt 

leszámítva – mindent amit elterveztünk meg tudtunk valósítani és sok olyan 
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impresszió érte a diákokat, amelyeket a későbbiekben tudnak majd hasznosítani a 

gyakorlati tanulmányaik során. 

Szintén az utazás során merült fel a következő projektünk ötlete és kezdtük el azt 

tervezgetni. 

 

Végezetül Lakatos Bálint és Bordás Tamás összegzéseivel zárnám a projekt 

bemutatását: 

3D-s hajós pályázat (Balatonon) 
 
Nekem nagyon tetszett az egész ötlet erre a pályázatra, hogy 3D-s nyomtatóval 

hajókat készítünk és azokat próbáljuk úsztatni. Nehezed de készek lettek a hajók, ki 

lettek nyomtatva le lettek festve de mint kiderül az enyémnek túl nehéz volt a teteje 

így nem volt teteje a hajómnak és egy kicsit beázott. Ennek következtében kicsit 

megbolondult a hajóm és irányíthatatlan lett. Úgy kellett megmenteni a hajómat.  

Az utazás része nagyon tetszett, én a longboardomat is magammal hoztam hogy 

könnyebb legyen közlekedni ezzel saját magamat is megszivatva mert rengeteget 

kellett cipelni. Szerintem finomak voltak az ebédek meg a vacsorák is. Nekem 

személy szerint tetszett minden úgy ahogy volt megvolt mindennek a hangulata. 

Remélem lesz még sok ilyen pályázati program. (Lakatos Bálint) 

 

 
 
Balatoni kirándulás  
 
Reggel 7:45-re mentünk ki a Déli pályaudvarra, majd a 8:20-as vonattal mentünk 

egyenesen Fonyódra. Ez majdnem egy 2 és fél órás út volt. Majd megérkeztünk 

Fonyódra. Először a vasúti aluljáró tűnt fel ami tele van díszítve a szebbnél-szebb 

festményekkel de nem csak festmények voltak ha nem az is ki volt van hogy mi merre 

található. Miután kigyönyörködtünk magunkat a látványban elindultunk a hotel 

recepciójához, na egy 10 perc múlva átvezettek minket a szállásunkra.  

Amikor odaértünk felosztották a szállást és  mindenki bement a saját kis reszortjára és 

lepakolt. Majd egy fél óra múlva kb. megrendeltük az ebédet és ettünk. Ezután 

lementünk a Balaton partra  és vízre bocsátottuk a hajókat. Az egyik hajóval volt egy 

kis gond, de szerencsénkre a közelben volt egy horgász aki még időben el tudta kapni 

a hajókat és ezzel megmentette őket a biztos haláltól. Miután megmenekültek a hajók 

elkezdett esni az eső így visszamentünk a szállásra. Innentől kezdve egészen estig 

szabadfoglalkozás volt egyedül a vacsora vásárlás szakította meg.  

Másnap 

Szombat reggel amikor felkeltünk rögtön el kellett kezdenem pakolni mivel olyan 

10.00 körül kiraktak minket a szállásról ahonnan utunk egyenesen a uvasútállomásra 

vezetett. A kb. 30 perces utazás után megérkeztünk Balatonföldvárra. A 

vasútállomástól elindultunk felfelé a hajó múzeumba ahol sok interaktív dolog várt 

minket. Miután körbenéztünk és kijátszottuk magunkat Felmentünk a kilátóba 

gyönyörködni a kilátásba. Amikor mindenki kigyönyörködte magát elindultunk 

visszafelé a Balatonhoz hogy újra vízre bocsássuk a megjavított hajunkat. Végül úgy 

döntöttünk hogy nem a Balatonra fogjuk őket kiengedni hanem egy nagyobb 

pocsolyába Balaton mellett hogy még véletlenül se tudjanak elmenni. Itt játszottunk 

velük egy kicsit majd elindultunk vissza vasútállomásra ahonnan az utunk már a Déli 

pályaudvarra vezetett. A vonatúton feléltük a maradék élelmet és beszélgettünk 

közben.  

Összességében nagyon jó volt a kirándulás és sok élménnyel gazdagodtunk főleg a 

csodálatos kilátás a hegytetőről a Balatonra. Aki teheti az menjen el és tekintse meg 

azt a csodálatos látványt. (Bordás Tamás) 
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