„Együtt a tehetségekért!”
Kecskeméten
TÁMOP - 3.4.3-08/2-2009-0086

3 intézmény a Bolyai János Gimnázium, Corvina Óvoda és Általános Iskola, és a Kálmán
Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház, a tehetséggondozás terén a város
meghatározó

intézményei.

2009-ben

konzorciumot

hoztak

létre,

mely

egyedülálló

kezdeményezés volt Kecskeméten. A konzorcium célkitűzése volt, hogy a hagyományos
szakköri kereteken túllépve, olyan lehetőségeket biztosítson tanulóinknak, ahol fejlesztési
területek szélesebb skálája valósul meg. Így született meg a TÁMOP 3.4.3. – Iskolai
tehetséggondozás, Együtt a tehetségekért! című pályázat. A pályázat időtartama: 2010.
július 1. -2011. december 1.
A pályázat záró konferenciáját 2011. november 28-án tartották a Mátyás Király Általános
Iskolában. A rendezvény Mák Kornél alpolgármester nyitotta meg, majd a szakmai
vezetők: Nemes Gabriella- Mátyás Király Általános Iskola, Szűcs Orsolya- Bolyai János
Gimnázium és Kiss Ilona – Kálmán Lajos Iskola értékelték az iskolájukban lezajlott
tehetséggondozó programokat. Ezt követően dr. Mező Ferenc pszichológus tartott előadást
a tehetséges gyerekekről. A konferencián felléptek a konzorciumi iskolák tehetséges diákjai
1-1produkcióval.
A 10 hónapig tartó tehetséggondozó programban 5. ill. 9. évfolyamos tanulókat Dávid
Imre tehetségdignosztikai szakember mérte fel, és a tehetségesnek ítélt diákok lehetőséget
kaptak, hogy részt vegyenek a 20 milliós költségvetésű projektben.

A pályázat során a következő feladatokat valósítottuk meg:
- a pályázatban résztvevő valamennyi pedagógus a témával kapcsolatos 30, ill. 10 órás
képzéseken vettek részt,
- felvettük a kapcsolatot komplex tehetséggondozást működtető programot, szakmai
tapasztalatszerző kirándulásokat szerveztünk,
- komplex tehetséggondozó programokat dolgoztak ki az intézmények, ami alapján
megkezdődött a Kreatív Klub keretén belül a tehetséggondozás,
-

a

tehetséggondozó

foglalkozásokon

szaktárgyi

(matematika,

természetismeret,

informatika, anyanyelv, honismeret, idegen nyelvek) fejlesztése mellett, képességfejlesztés
zajlott

az

önismeret,

személyiségfejlesztés,

könyvtárhasználat,

tanulási

technikák

területén,
- minden iskolának egy-egy filmet kellett elkészítenie projektvégtermékként,( a Mátyás
Király Általános iskola 40 perces kisjáték filmet készített angol és magyar nyelven)
- a tehetséggondozó munkához szükséges szoftverek, digitális tananyagok, egyéb technikai
eszközök, irodaszerek beszerzésére is sor került,

- versenyeken részt vett tanulókat értékes jutalomban tudtuk részesíteni a pályázat
nyújtotta lehetőség miatt,
- többféle konferenciát, közös rendezvényeket- Kreatív Délután, versenyeket szervezett a 3
intézmény a diákok számára.
A

pályázat

értelmébe

a

konzorcium

iskolái

vállalták,

hogy

5

évig

a

szakmai

munkacsoportok által kidolgozott tehetséggondozó programot fenntartják, folytatják a
közös együttműködést.
A pályázatot megvalósító pedagógusok: Benkovics Zoltán, Bukorné Kovács Beáta, Deák
Attiláné, Fehér Ágota, Gombosné Kecskés Andrea, Gyergyádesz Lászlóné, Királyné Papp
Judit, Kiss Szabolcs, Kiss Zsoltné, Nemes Gabriella, Pászti András, Pásztiné Bisztyó
Gabriella, Szűcs Béla, Vágsélei Zoltán.

