Tehetséggondozó programok a mátészalkai járásban

A Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2011. 11.11-én jött létre
Mátészalkán az Esze Tamás Tehetségpont és a Móricz Zs. Általános Iskola
tehetségpontjának kezdeményezésére több városi intézmény és civil szervezet
bevonásával. A két alapító és a később csatlakozó három tehetségpont
rendszeresen nyújtanak be az NTP és a Tehetséghidak keretében sikeres
pályázatokat, amelyek közül többet közösen valósítottak meg, de önállóan is
végzik tehetségsegítő munkájukat.
A Tehetségsegítő Tanács az elmúlt öt évben számos programot valósított meg
részben helyi, részben pályázati forrásokból (NTP, Tehetséghidak).
Többször szerveztünk az általános iskolából középiskolába való átmenet
megkönnyítésére személyiségfejlesztő foglalkozássorozatot a járás 8. és 9.
évfolyamosok tanulói számára: önismeret, együttműködési készség fejlesztése,
tanulásmódszertan szerepelt a tematikában.
Nagy sikere volt a táblajáték szakkörnek, a gazdagító programpároknak,
amelyeket szintén a járás általános és középiskolásainak szerveztünk meg.
Második alkalommal szerveztük meg középiskolás diákmentorok bevonásával a
Kutatók éjszakáját (nappal), az idén 5 turnusban kellett a kísérleteket bemutatni
a gimnáziumban lévő Eszes-laborban.
Minden évben szervezünk olyan rendezvényt - művészeti gálát vagy
tehetségnapot- , ahol a tehetséges diákok bemutatkozhatnak: zene, ének, tánc,
vers produkcióval vagy saját maguk, ill. eredményeik bemutatásával. Ezeket
gyakran összekötjük tanárok számára szervezett tapasztalatcserével, előadással.
Előadóink voltak az elmúlt években: Kormos Dénes (a Kárpát-medencei
Tehetségsegítő Tanácsok kollégiumának elnöke), Mező Ferenc, Szabó László,
Bánfalvi Gáspár, Sinóros-Szabó Botond, Dinya Zoltán (Debreceni Egyetem), ,
Schmerz István, Dobróné dr Tóth Márta, Rozgonyi Tibor (Nyíregyházi
Egyetem).
Elkészítettük a járási oktatási intézményeinek adatai alapján a tehetségek
adatbázisát, összegeztük a tanárok és a programok listáját.

A 13-18 évesek számára szervezett tehetségfejlesztő programokba rendszeresen
bevonunk 17-25 éves diákmentorokat, akik egyéni példájuk bemutatásával
motiválnak vagy foglalkozással segítik a pedagógusok munkáját. Számukra
mentorklubot is szerveztünk már két alkalommal 10 ill. 15 előadóval. A
középiskolás mentorok számára 80 órás fejlesztő foglalkozássorozatot is
szerveztünk, ahol az önismeret mellett felkészítettük őket a fiatalabbakkal való
közös munkára. Sikeres volt a gimnazisták mellé az egyik szakközépiskola
tanulóinak a bevonása is.
Közben folyamatosan bővítettük a tagszervezetek számát a különböző
intézményekben szervezett partneri találkozókon, már 5 tehetségpontunk van és
több vállalkozó is megismerte és támogatja munkánkat. Így több alkalommal
szerveztünk számukra tájékoztatást és két nagy sikerű szabadtéri szakmai napot,
ahol az előadások, és színes diákprodukciók mellett kötetlen beszélgetésre is
lehetőség nyílt a bográcsolás közben
Ennek keretében az intézmények, szervezetek és cégek közösen dolgozták ki a
járás tehetségsegítő programját, amelyhez kérdőívet és SWOT analízist
készítettek, ill. a program végén elvégezték az önkontrollos hatásvizsgálatot.
Fontosnak tarjuk a járás pedagógusainak megismertetését a tehetséggondozás
kérdésével, a jógyakorlatokkal. Ezért szerveztük a már említett előadásokat,
több alkalommal 25-30 fő részvételével kihelyezett MATEHETSZ-képzéseket.
Az érdeklődő pedagógusok ebben az évben megismerkedtek több jógyakorlattal
egymás intézményeinek meglátogatásával: Sakkpalota, IQ-klub, komplex
természettudományos tehetséggondozás, szakközépiskolai természettudományos
szakkör, általános iskolai tehetséghét.
Sor került több alkalommal tanári tapasztalatcserére, ahol legutóbb 11
prezentációt
láthattunk
a
tehetséggondozás
témájából,
amelyek
elérhetősége:http://etgimi.hu/tehetseg/tehetseg.htm
Bővült eszközállományunk: kb 60 tehetséggondozással kapcsolatos kiadvány,
30 doboz társasjáték és közel 100 db táblajáték áll az intézmények rendelkezésre
a gimnázium könyvtárában.
Programjaink megvalósulásáról az ET újságban, a városi TV-ben adunk hírt,
valamint az említett honlapon.

2016.december elsején átvehettük a Mentor tehetségtanács címet.

