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A pályázat célja:

 tehetséggondozás feltételének 
megteremtése

pedagógusok módszertani fejlődése

 tudatos munkaszervezés

 tanulók nagyobb (min10%)arányú 
bevonása a  tehetséggondozó 

programokba 

 kapcsolattartás tehetséggondozó 
intézményekkel - hálózatépítés

nyilvánosság biztosítása –partnerek 
bevonása



Kötelező tevékenységek

Tehetséggondozás rendszerének kidolgozása

műhely megalakulása

 tehetségterületek feltárása 

munkatervek kidolgozása

 team megbeszélések- tapasztalatcsere, 
bemutatók – jó gyakorlatok összegyűjtése

Minden tevékenységet dokumentálni kell

- emlékeztetők, tervek, feladatvállalások



Módszertani képzések

ápr. 23.: Az információ feldolgozás 

szerepe a tehetséggondozásban" 

című (tanulásfejlesztésre fókuszálva 10 
óra)

 Tehetséggondozás  6-18 éves korban

/május vége felé/

 Játékos tehetséggondozó program 6-
12 éves gyerekek képesség- és 
készségfejlesztésére /aug.-ban/



Tehetségterületek

 anyanyelvi  kommunikációs 
képességfejlesztés

zenei képességfejlesztés 

kreatív gondolkodásfejlesztés

vizuomotoros –komplex-

képességfejlesztés



Bevont kollégák

Tusorné Fekete Éva  projektvezető,  

Csontos Illésné          szakmai vezető

Nagy Beatrix             pénzügyi vezető

kreatív gondolkodás fejlesztése:

Feketéné Csorba Anikó, Seresné Mészáros Katalin, 
Szabóné Varga Erika, Leichterné Kajli Edit 

vizuomotoros komplex képesség fejlesztése:

Németh Zoltánné, Török Sándor, Lóczi Zsuzsa, Szimet Éva

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése

Földvári Lászlóné,  Kissné Barta Tímea, 
Oláh Marianna, Hernyik Andrea 

zenei képesség fejlesztés:

Nemesné Kálló Tünde, Gyöngyössy Szabó Gábor

Ruskó Róbertné, Vozzsanyikovné Pap Irén 



Tehetséggondozás formái

Tanórai 

 gazdagítás, dúsítás – kooperatív technikák

 csoportbontásos tanórák

Tanórán kívüli tevékenységek

 egyéni és kiscsoportos fejlesztés

 szakkörök

 sportkörök

 versenyek

 szabadidős programok

 fakultációk



Tehetséggondozó program

 Tehetségek azonosítása mérés alapján

- kritériumrendszer megalkotása

– adatbázis létrehozása

 Fejlesztési terv kidolgozása - tanmenet

 Kontrollmérések – esetlegesen a 
fejlesztési tervek módosítása

Hatékonyságvizsgálat -nyomonkövetés 
– elemzések elkészítése



Kapcsolatrendszer kiépítése
 Szülők folyamatos tájékoztatása, 

bevonása programjainkba

Civilszervezetekkel történő kapcsolat 
kialakítása

 Tehetséggondozó intézményekkel való 
együttműködés

Nyilvánosság, publikáció
Városi szinten bemutatkozó 

programok, kiállítások

Honlap- újságcikk

Média

 Fotóalbum 



Időterv

2009.II.

félév

Előkészítő tevékenységek: mérés, 

adatbázis, fejlesztési tervek

2010. I. 

félév

Projektindító konf., továbbképzés, 

eszközbeszerzés, adatbázis bővítése, 

fejlesztési tervek, értékelés, 

nyilvánosság,

2010.II. 

félév

Egyéni fejl. tervek, teh.gondozás, 

komm.csatornák működtetése, 

szakmai konf.

2011. I. 

félév

Tehetséggondozás, kommunikációs 

csatornák működtetése, versenyek -, 

W.S. hét, hatékonyságvizsgálat


