Beszámoló az NTP-TTM-14-0012 pályázat megvalósításáról
A 2011-ben alakult Szatmári Kistérségi tehetségsegítő Tanács létrejötte óta céljainak megvalósítása
érdekében több sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz a Nemzeti
Tehetségprogram keretében. Többek között létrehoztunk egy adatbázist a tehetséges diákokról és a
foglalkozásokról, működtetünk egy honlapot és több tehetségfejlesztő foglalkozássorozatot szerveztünk a
járás általános és középiskolás tanulói számára, valamint több találkozót szerveztünk a pedagógusok és a
tehetségsegítésben érintette szervezetek közreműködésével.
A 2014. 11.01. és 2015. 06. 30. közötti projektünk elsődleges célja a partneri körünk bővítése volt. Több,
meglévő kapcsolatunkat megerősítettük együttműködési megállapodással is, valamint új kapcsolatokat
építettünk ki iskolákkal, tehetségpontokkal és tehetségsegítő tanáccsal is. Ezekkel a szervezetekkel már
ebben az évben megvalósítottunk néhány sikeres programot, rendezvényt (mentorklub, versenyzők klubja,
gazdagító programpár, flashmob). Ezek a projektek nem valósulhattak volna meg, ha a jelen támogatással
nem sikerül előtte a kapcsolatokat kiépíteni.
A legnehezebb feladatot megalakulásunk óta a vállalkozók megszólítása, megnyerése jelenti. Az idén nagy
segítséget jelentett dr Ungvári Zsigmond, aki vállalkozó háziorvosként, a Főnix Park tulajdonosaként és a
Rotary mátészalkai tagszervezet tagjaként felajánlotta segítségét. Két találkozót szerveztünk. az elsőn
nagyon kevesen voltunk. A másodikra a Főnix parkban szervezett vacsorával egybekötött rendezvényre már
nagyobb volt az érdeklődés, ahová a téma közismert szaktekintélyét, Kormos Dénest kértük fel előadónak.
Szintén az ő kezdeményezésére indult el a városi diákmédia szakkör, melynek foglalkozásait önkéntesként a
város ismert személyiségei tartották (újságírók, amatőr színészek, rádióbemondó, operatőr). Reményeink
szerint a már kialakított helyiségbe hamarosan technikai eszközök is kerülhetnek, és komoly munkába
foghatnak a lelkes diákok.
Szintén a pályázat támogatásából fejlesztettük a honlapunkat, melynek elérhetősége tehetseg.uw.hu.
A projekt részét képezte egy 30 órásra tervezett foglalkozássorozat, amelyhez szintén jelentős önkéntes
munka társult, így több órában, több pedagógus bevonásával valósult meg. A foglalkozások elsődleges célja
az volt, hogy megkönnyítsük az általános iskolából középiskolába való átmenetet az ön-és társismeret,
tanulásmódszertan, kommunikáció és kreativitás fejlesztésén keresztül. A tantermi foglalkozásokat
kiegészítettük az Eszes laborban folytatott bemutatóval és látványos kísérletekkel, ill. egy egész napos
szatmár-beregi körúttal, ahol a helyi természeti, kulturális és gasztronómiai értékek megismerése mellett a
kiscsoportokban és a közösen végzett fejlesztő feladatok is nagy hatást gyakoroltak a részt vevőkre.
Támogatási összeg: 800 000 Ft.

