
                          Beszámoló az NTP-KNI-18 pályázat megvalósításáról 

Az Esze Tamás Alapítvány fő feladatának tekinti a tehetséges fiatalok számára 

minél több lehetőséget teremteni tehetségük kibontakoztatására. Az Emberi 

Erőforrások  Minisztériuma által meghirdetett A hazai és határon túli köznevelési 

intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása című 

pályázaton programunk elnyerte a minősítők támogatását. 

 „Bár tehetséggel foglalkozni igen megterhelő lehet, a tehetséges gyermek nem 

teher. Inkább kihívás” - Gyarmathy Éva gondolata a tehetséggondozásról jól 

szemlélteti tehetséggondozó munkánkat. A programban résztvevő pedagógusok 

valóban kihívásnak tekintik a komplex tehetséggondozó programok 

működtetését.  

A Mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban 2016 óta működik az idegen nyelvi 

tehetségműhely, amely munkájába a 9.  évfolyam idegen nyelvekben, angol és 

német nyelvben tehetséges tanulóit vonjuk be. 2018 szeptemberében kezdődött az 

élményalapú komplex tehetséggondozó program keretében az angol és német 

nyelvű műhelymunka. A 60 órás  tehetséggondozó program nemcsak a 

műhelyfoglalkozásokon, hanem az élményalapú feladatokban, a szabadidős 

rendezvényeken valósult meg. 

 A témák feldolgozása változatos, korszerű módszerek segítségével történt. Az 

egészséges életmódra nevelés mellett a lakóhely és környezetének 

megismertetése is fontos szerepet játszott. Az interaktív bemutató hozzájárult az 

egészséges táplálkozás. A földrajzi, történelmi és néprajzi hagyományok, 

irodalmi barangolások változatos feldolgozása hozzájárul az adott téma komplex 

megismeréséhez, a tantárgyi koncentráció erősítéséhez. Interaktív térkép 

készítésével illusztrálták az összegyűjtött információkat, internetes csatornákon 

történő megosztás által megismertették a tanulóközösséget a 

műhelyfoglalkozásokon, az egyéni kutatómunkában szerzett információkkal. A 

város és a környék nevezetességeit változatos módszerekkel dolgozták fel a 

tanulók. Az idegen nyelvi idegenvezetés, az interaktív módszerek alkalmazása 

által életszerű helyzeteket teremtettünk, életszerű szituációkban használtuk az 

ismereteket. 

A helyi értékek megismeréséhez hozzájárult az  interaktív vetélkedő, amelybe a 

városkörzet oktatási intézményét is bevontuk.  A Hármashatárra szervezett 

kirándulás az élményalapú ismeretszerzést, a szabadidő hasznos eltöltését és az 

egészséges életmód erősítését szolgálta. Emellett megismerkedtek a tanulók a 

szatmári táj természeti kincseivel, az élményeket változatos módszerek 

felhasználásával dolgozták fel, emlékeztetőket készítettek,  újságcikkeket írtak. 



Emellett a környezettudatos magatartás erősítése is a műhelyfoglalkozás fontos 

része volt. A tanulók megismerkedtek a helyi környezetvédelmi problémákkal, 

információkat gyűjtöttek arról, mit tesznek a helyi üzemek a környezetvédelem 

érdekében. Interjúkat készítettek  környezetvédelemmel foglalkozó szakemberrel 

idegen nyelven. Angol és német nyelvű dokumentumokkal járultak hozzá a 

tanulók környezettudatos magatartásának erősítéséhez. A kiállítási anyag 

elkészítésekor a globális környezeti problémák és az egyéni környezettudatosság 

állt a középpontban. Az idegen nyelvű animációs filmek és a hozzájuk kapcsolódó 

feladatok segítették a téma nyelvórákon történő feldolgozását, a tudásmegosztást 

a nyelvi csoportokban. 

Az egészséges életmód, a sport fontosságának hangsúlyozása nemcsak a 

műhelyfoglalkozásokon kap nagy hangsúlyt, hanem a programhoz kapcsolódó 

élményalapú programokon is. A kiránduláson a mozgás, a figyelemfelhívás a 

környezettudatos magatartásra, az egészséges életmód hangsúlyozása jellemezte 

a programokat. 

A feladatok megoldásában, a műhelymunka szervezésében nagy szerepet kapott 

az egyéni kutatómunka, a tanulók önálló ismeretszerzés során gyűjtött 

információk bemutatása. Törekedtünk arra, hogy a tanulók megismerjék és 

használják a  korszerű interaktív eszközöket, alkalmazásokat, újszerű eljárásokat. 

A Padlet, Redmenta, Socrative, Fodey, Quizlet, Kahoot és Pic collage 

alkalmazások színesítették a foglalkozásokat. A műhelymunka 

tevékenységközpontú, a nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztésén túl az 

általános műveltséget is fejlesztette, valamint a szociális kompetenciák erősítése 

is megvalósult. 

 A kooperatív tanulási módszerek alkalmazása, az egymástól tanulás az 

együttműködési készséget fejlesztette. A program zárásaként 20 tanuló és 3 

pedagógus utazott és töltött élménygazdag napokat a vadregényes, természeti 

kincsekben gazdag Túr folyó mellett fekvő, piciny falucskában, a hármashatár 

közelében található Nagyhódoson. Útközben Penyigén, Nagyaron tettünk rövid 

látogatást. A kirándulás zárásaként a Szamos által egykor teljesen elpusztított 

faluba Nagygécre is ellátogattunk, ahol a Megmaradás templomát tekintettük 

meg. 

A műhelyfoglalkozások és a kapcsolódó programok a résztvevő tanulók komplex 

fejlesztését szolgálták, tudásban gazdagodtak, emellett számos élménnyel 

gazdagodtak. 

 

 



 

  



 



 





 

 

 


