Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2013-as tevékenységéről

Célok és megvalósításuk:
1. A kistérség tehetséges fiataljainak vagy tehetségígéreteinek felkutatása, adatbázis
létrehozása (Szabóné, Kovácsné, Vargáné, Varga, Pálffyné)
 Adatgyűjtő lapot juttattunk el az általános iskolákba e-mailben 2012.dec-2013. jan.
folyamán két alkalommal, egyetlen visszajelzés sem érkezett.
 Az NTP-TTM-012-ben személyes kapcsolat-felvétellel részben sikerült. Elkészült a
tehetségek, a programok és a mentorok adatbázisa és egy honlap: tehetseg.uw.hu
(Bartha)
2. Tehetséggondozó programok indítása a tehetségponti műhelyekben és a tanácshoz
csatlakozott civil szervezeteknél, sport-egyesületekben, művészeti intézményekben
 Saját programokat indítottunk, pályázatokat nyújtottunk be, 2 db-ot. (Pálffyné)
 NTP-TTM -012 és NTP-TTM-MPA-005 keretében tehetségazonosítás történt,
tehetségnapot szerveztünk 2013. június 24-én és november 14-én (Pálffyné, Bodorné,
Szabóné)
 Az őszi pályázatban 45 diák vett részt, melynek keretében a középiskolai átmenetet
segítő programokat szerveztünk és diákmentorokat képeztünk( Kapturné, Vargáné,
Varga, Kovácsné, Tordayné, Gergelyné, Szabóné)
3. A programokhoz az erőforrások előteremtése:
 Elkészült a szakemberek adatbázisa. Az őszi pályázat megvalósításában 4 iskola
pedagógusai vettek részt.
 Tavasszal 2x25 fő ingyenes továbbképzésen vett részt az Esze Tamás Gimnázium és a
Móricz Zsigmond Általános Iskola szervezésében. (Pálffyné, Sebestyénné)
 November 14-én tanári tapasztalatcserét is tartottunk. Dr Schmerz István előadása
mellett 7 pedagógus tartott beszámolót intézményük tehetségsegítő tevékenységeiről
(Vilmosné, Kozma, Varga, Mester, Kovácsné, Pálffyné, Bodorné)
 Finanszírozás: cégek egyelőre nem támogatják tevékenységünket, pályázatokból
valósítottuk meg az eddigi programokat.
4. A tehetségek nyomon követése általános iskolától a felsőoktatásig:
 Az adatbázis segíthet benne, de van még teendő.
 12 nem egy tucat programban 6 diákot írásban, hatot filmen mutattunk be (Szabóné,
Király)
 Beérett tehetségek bevonása a helyi programokba mentorként, példaképként (a
gimnázium projektjeiben egyetemista és középiskolás mentorok dolgoznak: gazdagító
programpárok, versenyfelkészítő szakkörök) (Pálffyné, Szabóné)

5. Tanácsadás azok számára, akiknek helyben nem tudunk tehetségfejlesztő programokat
indítani : folyamatosan a mentori hálózaton keresztül, Kutató diákok mozgalmában a
gimnáziumban.

Szervezeti élet:








Márciusban Bodorné Budapesten részt vett a tehetségsegítő tanácsok
konferenciáján
Beszereztünk bélyegzőket, eszközöket, elkészült a honlap és logo.
Kapcsolatba léptünk más tanácsokkal (Dunamenti, Vásárhelyi)
Bővült a csatlakozó szervezetek száma: Képes Géza Általános Iskola
A Rotary együttműködést ajánlott tehetségklub-hálózat létrehozásához
Éves beszámoló 2013. nov. 14-én.
Három pedagógus Bonis Bona díjat kapott augusztusban az oktatási államtitkártól
(Ábriné, Sebestyénné: Móricz és Pálffyné: Esze)

Tervek 2014-re:







új projektek indítása (januárban NTP-TTM-es pályázat)
több pedagógus bevonása
tanári továbbképzések
honlap fejlesztés
kapcsolatok bővítése: civil és gazdálkodó szervezetek, új iskolák bekapcsolása
hálózatosodás: tehetségsegítő tanácsok

Készítette: Pálffyné Nagy Éva

Mátészalka, 2013. december 20.

