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„SOKSZÍNŰ TEHETSÉG”
BEFEJEZŐDÖTT A KLIK 153013 Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium NTP-KKT-B-14-0021
„Sokszínű tehetség” CÍMŰ PROJEKTJE.
A Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hat vagy nyolc
évfolyammal működő középiskolák tehetségsegítő programjának támogatására kiírt pályázatán 500
000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
A projekt megvalósítási időszaka 2015. március 01-június 15.
Ez idő alatt, a következő programok valósultak meg:
-

matematikai tehetséggondozó szakkör
rajz és vizuális tehetséggondozó foglalkozások
tehetséggondozó tömegsport foglalkozások

A foglalkozásokon való részvétel a diákok számára ingyenes volt. A tehetséges fiatalokat a szaktanár,
és az osztályfőnök javaslata alapján, a programba bevont tehetséggondozó szakember választotta ki.
A matematikai tehetségek kiválasztásában elsősorban a logikai képességek, számolási készség
döntött a kiválasztásban. A rajz tehetségterület a kézügyességet, vizuális képességeket részesítette
előnybe. A sport tehetségterület a mozgáskoordináció, állóképesség, a koncentrációval kapcsolatos
képességek, készségek jelenlétét vizsgálta. A 7. évfolyamos diákok közül, 15-en vettek részt a
programban.
A kiválasztás után 5 alkalommal heti 2 órán vettek részt a fiatalok. Jó hangulatban, iskolai órához
képest családiasabb légkörben, kötetlen beszélgetésekkel tarkítva folytak az órák. A program
költségvetése lehetővé tette, hogy olyan anyagokkal dolgozzanak a diákok, melyre a kötelező tanítási
órán nincs lehetőség. A tehetséggondozó szakkörökbe 3 szakember került bevonásra. Ők a Krúdy
Gyula Gimnázium szaktanárai.
A FÉNY 2015 Nemzetközi Évéhez kapcsolódóan, a diákok részt vettek a Láthatatlan Kiállításon. A
kiállítás sokoldalúságát jelentette, hogy minden képességterülethez kapcsolódott.
Jelen tehetséggondozó program nem csak az iskola erősségének mondható matematikai-logikai
tehetségterületet ölelte fel. Ez is mutatja, hogy a gimnáziumban sok a tehetséges diák,
tehetséggondozó szakember. Hisszük, hogy a tehetséget felszínre kell hozni, a tehetséggondozás
során felmerülő anyagi nehézségek nem állhatnak a tehetség útjába.

A projektről bővebb információt a www.krudynyh.hu oldalon olvashatnak.

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériumának Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával
valósul meg.

