Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről

Célok és megvalósításuk:
1. A kistérség tehetséges fiataljainak vagy tehetségígéreteinek felkutatása, adatbázis
létrehozása, frissítése, honlap szerkesztése
 2013-ban 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). A frissítés és a honlap kezelése anyagiak miatt nem
folyamatos, az önkéntesek szabadidejétől függ. A meglévő kapcsolatok segítségével
vonjuk be a kollégákat és a diákokat a tehetségsegítő programokba.
2. Tehetséggondozó programok indítása a tehetségponti műhelyekben és a tanácshoz
csatlakozott civil szervezeteknél, sport-egyesületekben, művészeti intézményekben


2013-ban két pályázatot nyújtottunk be az NTP-s kiírásokra, egyik sem kapott
támogatást. A tehetségpontok és azok műhelyei önállóan több sikeres pályázati
projektet valósítottak meg az NTP keretében:
pályázó műhely
téma
projektazonosító
korosztály
Esze
Tamás idegennyelvi
14-19
tehetségpont
műhely



Emellett projektötletet nyújtottunk be a Rotaryval klub-hálózat kialakítására a norvég
alaphoz. A közismert helyzet miatt örültünk az elutasításnak.



Decemberben támogatást kapott a Tehetséghidak keretében az általános iskolásoknak
meghirdetett programunk, amelyhez a Kistérségi Társulástól is kértünk támogatást. A
projekt bemutatását és a kérelmet csatolom.



A gimnázium – a TÁMOP-3.3.10 pályázatához kapcsolódóan - nyári táborába 50 fő
általános iskolás tanulót is bevont.
A táborokban tanulásmódszertani és
személyiségfejlesztő foglalkozások mellett egy géberjéni sportnapon és egy
nagykárolyi kiránduláson is részt vehettek a diákok.

3. A programokhoz az erőforrások előteremtése:
 Elkészült a szakemberek adatbázisa. Mostani projektünkben is több intézmény
pedagógusai vesznek részt.



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.
 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
Kapcsolatba léptünk más tanácsokkal (Zrínyi, Bessenyei, Dunamenti, Lehel )
Bővült a csatlakozó szervezetek száma: Képes Géza Általános Iskola
A Rotary megpróbál segítséget nyújtani a gimnáziumi klub fejlesztéséhez ( festés:
VIGASZ, bútor és játékok: Esze Tamás Gimnázium)
Éves beszámoló 2014.december 30.

Tervek 2015-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, a Dunementivel megállapodás

Készítette: Pálffyné Nagy Éva

Mátészalka, 2014. december 30.

Tisztelt Kistérségi Társulás!
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács (tagjai a város iskolái,
intézményei, civil szervezetei) sikeres pályázatot nyújtott be a Tehetséghidak
programba.
A Tanács már eddig is több tehetséggondozó programot,
tehetségnapot
szervezett pályázati forrásból vagy éppen a kistérség
támogatásával a járás általános és középiskolásai számára, valamint
rendszeresen hívunk össze tanári tapasztaltcseréket.
Projektünkben 3 alprogramot valósítunk meg a kistérség tehetséges általános
iskolásainak (7.-8. évfolyam) bevonásával, amelyet alább részletezünk.
A pályázati konstrukció nem tette lehetővé bizonyos költségtípusok igénylését,
amelyek nélkül problémák merülhetnek fel a megvalósítás során. Ilyen pl a
felhasznált papír-írószer, néhány egyszerű eszköz (táblajátékok a meglévők
mellé), a kirándulás útiköltségének fele, valamint a programra járó diákok
beutaztatásának költségei.
Azzal a kéréssel fordulunk a Társulás vezetéséhez, hogy amennyire lehetőségei
engedik, támogassák a program teljes megvalósulását a hiányzó összeg
biztosításával. Az elnyert támogatás összege 1.200.000 Ft, ehhez 300 000 Ft
kiegészítésre lenne szükségünk.

Támogatásukban bízva, köszönettel a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő
Tanács nevében:
Lukács Bertalan
a tanács elnöke

Pálffyné Nagy Éva
a tanács titkára

Mátészalka, 2014-12-17.

A megvalósítás helyszíne és ideje: 2015. január-április

Esze Tamás Gimnázium

1. alprogram: Gazdagító programpár: 7 alkalommal 2 órás szakkör keretében
a diákok megismerkednek a táblajátékok alapjaival, amelyben Vilmosné Makó
Judit (Széchenyi, Mátészalka) segíti a diákokat. Két alkalommal pedig
(szombati napokon) ún. tömbösített foglalkozások lesznek, egy a
gimnáziumban, egy az E-misszió Egyesület Márokpapiban lévő korszerű erdei
iskolájában. A tömbösített alkalmakon az étkezés és utazás biztosított. A
szakköri alkalmakra önerős a beutazás, ill. tárgyalás alatt van az útiköltségtámogatás is más forrásból.

2. alprogram: Gazdagító programpár: 7 alkalommal 2 órás
természettudományos szakkör keretében a diákok összefoglaló képet kapnak
néhány témáról (levegő, víz, fény, energia), bejuthatnak a laborba,
csoportmunkában dolgozva egymással is ismerkedhetnek. A tömbösített
alkalmakon mérések, megfigyelések lesznek terepen, egyik alkalom
Márokpapiban. Itt az étkezés és utazás biztosított, a bejárás a szakkörökre
önerős.
3. alprogram: Szülőkkel megvalósított program: a két gazdagítóba
bekapcsolódott diákok vagy mások, szüleikkel együtt egynapos kiránduláson
vesznek részt, melynek teljes költsége (belépők, útiköltség) biztosított.

Elérhetőségek:
4700 Mátészalka, Kazinczy u. 7.
tel: 44-502-625
fax:44-502-623
e-mail: palffyneneva@gmail.com

Jelentkezési lap

Név:………………………………………………………..

Iskola neve, címe:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Tanuló vagy szülő elérhetősége (e-mail vagy telefon):………………………...

……………………………………………………………………………………

Választott program: tegyen mellé x-t! Az 1. és 2. mellé választható a 3.; az 1.
és 2. együtt nem.
1. Táblajáték szakkör
2. Természettudományos szakkör
3. Kirándulás

