
             
 

                      Az NTP- CSSZP-18-0001 pályázat beszámolója 

Iskolánkban évek óta számos projekt valósult már meg. Az NTP-CSSZP-

18-0001 családoknak szóló, helyi szemléletformáló hazai programsorozatot 

2018. 04. 01.-2018. 11. 30. között rendeztük. 

 A 2018. 09. 24-28-ig tartó „Nyílt Tehetség Hét” programjait úgy 

válogattuk, hogy minél többször személyes kapcsolat alakuljon ki az iskola és a 

szülők, nagyszülők között. 

 Szeptember 24-én, hétfőn megvalósítottuk a „Tehetség Banzáj!” 

flashmobot a sportcsarnokban, mert esett az eső, középpontba állítva a 

tehetségeket. Eszközöket használtunk: transzparenseket, molinókat, zászlókat, 

jelmezeket. A tehetség fogalmáról rövid előadást tartott Ovcsarenkoné Tuba 

Viola, majd közös énekléssel zártuk a rendezvényt.  

Kedden kiállítást nyitottunk az iskolába járó diákok és szüleik, testvéreik, 

nagyszüleik képzőművészeti munkáiból az aulában és a könyvtárban. A 

kiállítást megnyitotta és az alkotások és az alkotó családtagok technikáinak 

sokszínűségéről beszélt Dienesné Szűcs Csilla tanárnő, de szülői minőségben is 

volt, hiszen fia most 12. -es. Festmény, grafika, kerámia, gobelin, kovácsolt vas 

rózsák, bőr íjászfelszerelés, szablya, pajzs,  textilbaba, gyöngyékszer szerepelt a 

kiállított tárgyak között.  Ezután kétféle foglalkozást tartottunk: dekorgumiból 

rózsát készítettünk és decoupage technikával üveget díszítettünk.  A szülők, 

nagyszülők is leültek alkotni. Ez a kiállítás egy hónapig volt megtekinthető. 

Szerdán, az Elsősök avatása után, ami hagyományos iskolai 

rendezvényünk, és szintén sok szülőt vonz, tartottuk az első Szülői 

klubfoglalkozást, ahol intézményvezető úr rövid köszöntője után szervezőként 

(Bakosné K. M). az itt folyó tehetségprogramokról beszéltem és az induló 

szülőklub céljáról. Meghívott előadók: dr. Schmercz István (főiskolai tanár) és 

iskolánk jelenleg pszichológiát hallgató pedagógusa, Kiss Tímea tanárnő tartott 

előadást az alábbi két témában: Mi a tehetség, mit tegyek, ha tehetséges a 

gyerekem? , Milyen a tehetséges gyermek lelki világa?  A célunk megvalósult, 

sok szülő jelent meg, hiszen fontos számunkra a partneri kapcsolat kialakítása 

velük, és aktív bevonásuk gyermekeik iskolai oktatásának minden lehetséges 

részletébe, ill. a pedagógiai módszerek „tanulóbaráttá alakítása” és a tehetséges 

gyermekek egészséges személyiségfejlődésének elősegítése. Tanár úr a ppt-s 



             
 

előadása után teszteket hozott a szülőknek, melyeket saját gyermekükről kellett 

kitölteni, aztán értékelte az eredményeket. A szülői attitűdöt, elfogadói 

magatartást vizsgálta, utána kötetlen beszélgetés volt, az előadók válaszoltak a 

kérdésekre.  

Csütörtökön tehetséggálát tartottunk. Iskolánk fontosnak tartja, hogy a 

sokrétű tehetséggondozó munkánk eredményeit bemutassa a szülőknek, a 

családtagoknak. Idén helyet kaptak a művészetek (modern tánc-néptánc, 

mazsorett, ének, bűvészkedés, keramikus diák ppt-bemutatója), az idegen 

nyelvek, a sport (íjászat, Spartan erőpróba) stb. terén kiemelkedő diákjaink. A 

gála a sportcsarnokban volt.  

 

Pénteken a „Kutatók éjszakája” programmal zárult a heti 

rendezvénysorozat, amelynek keretein belül a diákjainkon kívül a városból bárki 

eljöhet, barátok, szülők, nagyszülők, pedagógusok. Az előadásokat követően a 

vendégek maguk is kísérletezhettek a pedagógusok és a gimnazista diákok 

segítségével, majd családi vetélkedőt rendeztünk. A helyes eredményeket a 

feleltető rendszer kipróbálása során tudhatták meg a versenyzők, így láthatták, 

hogyan kérnek számon a laboros órákon. 

 

 Ezzel még nem ért véget a programsorozat. Az Eszes Klub („Kódolatlan 

tehetség” programrész) keretein belül 2018. 11. 21-én két diákunk - Herdon 

Balázs néptáncos és Kovács Andrea matematikából jeleskedő tanulónk - ppt-s 

bemutatkozása után Szabó-Zsoldos Gábor bölcsész, történész, hadtörténész 

érdekes beszámolót tartott eddigi eredményeiről, az egyetemi tanítás 

problémáiról. Az „Ismerd fel a Tehetséget” programrészhez itt forgattuk az 

egyik kisfilmet. A másik, már elkészített kisfilm bemutató vetítése is itt történt. 

Tehetséges diákjaink arról beszéltek a kisfilmben, mit jelent ma tehetségesnek 

lenni. 

November 28-án, a 2. Szülői klubfoglalkozáson, melyet a szaktanári 

fogadódélutánba illesztettünk be, két új témát jártak körül az előadók. Az egyik 

a tehetséges gyermek optimális fejlesztése volt, a másik, hogyan segítsük a 

tehetséges gyermek sikerének és kudarcának feldolgozását? Schmercz tanár úr 

mellett Bodorné Misley Tünde tanárnő, munkaközösség-vezető, pszichológus 

tartott előadást, mindketten hozták a témához illő teszteket is.  

 

A rendezvényeken a résztvevők mappát, tollat, prospektust, oklevelet 

kaptak, több helyen ellátásban is részesültek a jelen lévő vendégek és a 

bemutatkozó szereplők. Önkéntes szülők segítettek a filmkészítésben, a kiállítás 



             
 

és a gála szervezésében és lebonyolításában, az egyik szülő három 

kiállító/megállító falat készített. 

Rendezvényeinken sikerült elérni, hogy a szülők, a hozzátartozók 

bepillanthassanak az itt folyó munkába, a tehetségek segítésébe, hiszen mi 

tudjuk, mindenki tehetséges valamiben. A mi célunk az, hogy megtaláljuk, 

miben tehetségesek diákjaink, küzdjenek, tanuljanak, lépjenek túl saját 

korlátaikon; szerintünk ez a modern iskola célja. 

 

 

      Bakosné Kiss Monika 

       szervező 

 


