Az Esze Tamás Tehetségpont NTP-MTTD-18-0008 pályázata
„ESZE-sek” komplex természettudományos foglalkozások

Tehetségpontunk siketes pályázatot nyújtott be a Nemzeti Tehetség Programra erre a
tanévre. A projekt keretében a természettudományok iránt érdeklődő diákok szerezhetnek a
tanórai ismereteken túl mutató információkat, végezhetnek érdekes kísérleteket és
megfigyeléseket.
Két kiemelt témánk a levegő és a víz, amelyeket körbejárunk a fizika, kémia, biológia és a
földrajz szemszögéből. Ökoiskolaként ezeket a környezeti tényezőket fenntarthatósági
szempontból is vizsgáljuk, különösen a környezetszennyezés egészségügyi hatásait.
A szakköri keretekben történő munka eredményeként poszterek, prezentációk születnek,
amelyeket különböző fórumokon mutathatnak be diákjaink.
A diákok kiscsoportokban, önállóan, tanári konzultáció segítségével dolgoznak egy-egy
részterületen, közben IKT eszközök, szoftvereket használnak.
Több alkalommal a foglalkozások keretein belül a személyiség megismerését szolgáló
teszteket is kitölthetnek, ill. személyiségfejlesztő beszélgetésekre, szituációs játékokra is sor
kerül.
A szakköri munkát rövidebb terepi munkák (megfigyelések, mérések) és egy háromnapos
tábor színesítik. A részvétel díjmentes, minden költséget a pályázati forrás biztosít.

Az Esze Tamás Tehetségpont NTP-CSSZP -18-0001 pályázata
„Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatása”
„Esze-gála: Nyílt tehetséghét az Eszében”
A hétfőtől péntekig tartó „Nyílt Tehetség Hét” programjait úgy válogattuk, hogy minél
többször személyes kapcsolat alakuljon ki az iskola és a szülők, nagyszülők között.
Hétfőn, a „Tehetség Banzáj!” flashmobon a szülők, rokonok, járókelők mozgósításával
összegyűltünk, célunk a tehetségek középpontba állítása, a program végén közösen
elénekeltük az Animal Cannibals Tehetség, kitartás, szerencse című dalát.
Kedden kiállítást terveztünk az iskolába járó diákok és szüleik, testvéreik, nagyszüleik és
egyéb közeli rokonaik képzőművészeti munkáiból az aulában és a könyvtárban, utána
kétféle foglalkozást tartott két szülő, dekorgumiból rózsát készítettek és dekupázs
technikával üveget díszítettek.
Szerdán az Elsősök avatása és a Szülői klubfoglalkozás indítása történt, ahol
intézményvezető úr rövid köszöntője után Bakosné K. M. az itt folyó tehetségprogramokról
beszél és a szülőklub céljáról. Meghívott előadó: dr. Schmercz István (főiskolai tanár). A
tehetség felismerése és gondozása, a tehetséges gyermek lelki világa volt a téma.
Csütörtökön tehetséggálát tartottunk, ahol nemcsak a művészetek (tánc, ének, vers, kerámia,
zongora, bűvészet), hanem a természettudományok, a sport (íjászat, Spartan erőpróba) stb.
terén kiemelkedő diákjaink is bemutatkoznak. Itt adták elő a 9. évfolyamosok a
bemutatkozó műsorukat is.
Pénteken a „Kutatók éjszakája” programmal zárul a heti rendezvénysorozat, amelynek
keretein belül a diákjainkon kívül a városból bárki eljöhetett, barátok, szülők, nagyszülők,
pedagógusok, és érdekes kísérleteket láthattak, melyeket pedagógusaink és iskolánk

biológia-kémia tagozatos diákjai mutattak be. Ezután a vendégek önállóan is
kísérletezhettek, végül családi versennyel zárult a program.
Eszes Klub („Kódolatlan tehetség”) programunk keretein belül
2 jelenlegi diákunk - Herdon Balázs és Kovács Andrea- ppt-s bemutatkozása után
volt diákjaink, Szabó-Zsoldos Gábor és Boleman Bence eddigi életútjukról tartanak
beszámolót.
A második Szülői klubfoglalkozás (a szaktanári fogadóóra közben)
témái: A tehetséges gyermek optimális fejlesztése (dr. Schmercz István)
Hogyan segítsük a tehetséges gyermek sikerének és kudarcának feldolgozását

Az Esze Tamás Tehetségpont NTP-KNI -18-0045 pályázata
Kéthetente, tömbösítve 3-4 tanítási órának megfelelő időtartamban hatékony és IKT
módszerek alkalmazásával egy téma köré csoportosítva.
A szakköri foglalkozások nyíltak, előzetes egyeztetéssel látogathatóak pedagógusok
számára is.
A szakkör mellett kirándulás és három napos tábor keretében is folytatjuk a nyelvi és
személyiségfejlesztést.
Kiemelt rendezvény a programon belül a December 14-I Adventi vígasságok c. projekt.
Az általános és középiskolás csapatok részvételével változatos és vidám feladatokat kell
megoldani. A nyelvi vetélkedő a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó gyakorlati,
nyelvhasználati, kreatív feladatokból áll. Ez a része nyilvános, helyszíne a sportcsarnok.

A Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács NTP-HTTSZ-18-0001
pályázata

Ebben az évben sikeres volt a Nemzeti Tehetség Program keretében benyújtott pályázatunk,
így lehetőséget kaptunk a korábbi évek munkáinak folytatására.
1. Estemegbeszélések:

az

intézményekben

szervezett

bemutató

foglalkozások,

jógyakorlat bemutatások, amelyeket meg is beszélhetünk. A szervező iskolák az
ellátáshoz kapnak támogatást. Folyamatosan egész tanév során.
2. Jógyakorlatok átadása: tanári konferencia keretében 2019. tavaszán.

3. Előadások: ősszel és tavasszal a tehetségsegítés témáiból.
2018.10.17. Bajkán Barbara: Személyiség-megismerés
2019. 03.

szervezés alatt

4. Partneri kör bővítésére szervezett találkozók: ősz és június

5. Mentorklub:

2018.november 21. Dr Szabó-zsoldos Gábor (történész) és Boleman Bence előadása
2019. március: szervezés alatt (Dr Zsoldos Ildikó NYE) bemutatkozása

