
BESZÁMOLÓ AZ NTP-KKI-A-15-0031 SZÁMÚ „PUSZTÁNK CSILLAGAI” CÍMŰ KISISKOLÁK
TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATÁRÓL

A  NTP-KKI-A-15-0031 számú, „Pusztánk csillagai” című tehetséggondozó pályázat
eredményei, sikerei a vállalások tükrében: 

          -      Három napos tehetséggondozó szaktáborban voltunk 2016.április 26-27-28 között
Petőfiszállás- Pálosszentkúton, ahol a csapat remekül összekovácsolódott és sokat fejlődött a színpadi
mozgásunk és szövegbiztonságunk is. A tanulók tánc-és mozgáskultúráját Varga Andreasz csiszolta. A
szállásunk és étkezésünk is teljesen megfelelt az elvárásoknak. 5 szobát kaptunk, a hideg és meleg
élelmiszert az önkormányzati konyha és a falusi bolt (Illász) biztosította számunkra. A tanulók
gyakorlatias feladatokat is elláttak, pl. mosogatás, takarítás stb. Volt tábortűz és játék is. Még a
horgászok is hódolhattak a közeli kis tónál szenvedélyüknek a szabadidős program során.
         -        Kétnapos tanulmányi utat tettünk Kárpátalján, Palágykomoróc – Kisszelmenc - Ungvár
útvonalon, 2016. május 4-5-én, erősítve a határon túli magyar-magyar barátságot, növelve iskolánk
és községünk pozitív hírnevét. A Vörös Busz biztosította az utazást, sajnos a határon 4,5 órát kellett
hazafelé várakozni, de a programok jól sikerültek. Koszorúztunk, szavaltunk és énekeltünk a Petőfi
szobornál Ungváron. A kirándulások a várban és a városban, túrák, előadás egyaránt jól sikerült. A
testvériskolában szeretettel fogadtak bennünket. A kettévágott falu, Szelmenc, megdöbbentette a
fiatalokat.
           -         Egynapos színházlátogatáson jártunk 2016. február 23-án, Kecskeméten a Katona József
Színházban, ahol megtekintettünk egy vígjátékot, és gyarapítottuk ismereteinket a színházi
dramaturgia fogásairól, színpadi technikákról. Réczei Tamás rendező, dramaturg segítette
ismereteinket, tudásunkat bővíteni.
            -       A tehetségek azonosítását szakpszichológusi méréssel valósítottuk meg Dr. Körmendi
Attila, a Debreceni Tudományegyetem tanára segítségével. A 40 tanulóból végül tehetségígéretként 4
tanuló került regisztrálásra, de a tanulóinkról sok hasznos információ birtokába jutottunk. Az egész
napos méréseken izgalommal és érdeklődéssel vettek részt tanulóink.
          -        Körül utaztuk a járást is a Makrancos Kata előadással, új barátokat, ismerősöket
szereztünk mindenhol, sőt a bugaciakkal szakmai együttműködésre, kölcsönös színjátszós
előadásokra került sor. Erősödött a térség iskoláival a partnerkapcsolatunk, javult a településünkről
alkotott vélemény a környező településeken. Voltunk Kiskunfélegyházán, ahol 150-160 gyermek és
pedagógus tapsolta meg előadásunkat. Nagy sikert arattunk a Constantinumban, amely minden
tanuló önbecsülését, magabiztosságát pozitívan fokozta. Májusban még Bugacon és Pálmonostorán
is vendégszerepeltünk, ahol szintén sok fiatal látta a darabunkat. Bugacon kb.180 fő, Pálmonostorán
kb.90-100 fő.  A legtöbben mégis itthon, a Faluházban rendezett Családi nap keretében tekintették
meg az előadást. A vendégek érdeklődése oly nagy volt, hogy nem is fértek be a faluházba, 250-270
ember jött el.
 A hazai fellépésről videofelvételt is készíttettünk, amelyet mindenki megkapott emlékbe DVD-n. Az
előadást visszanézve pedig tanultuk a reflexiót, önreflexiót, a kritikát pozitívan megfogalmazni. A



felvételek segítségével történő tanulást már a téli Andersen mese előadásánál is kipróbáltuk, és a
Shakespeare előadásnál már sokkal gyorsabban, rutinosabban tudtak felkészülni a tanulók, mint az
Andersen előadásokra.
               -         A több mint hatvan órás színjátszó szakkör és tehetséggondozás keretében
gyarapodott a tudásunk, sok új ismeretet szereztünk Andersen és Shakespeare világáról,
munkásságáról, nőtt a kommunikációs szintünk, mozgáskultúránk, javult egymás elfogadása,
fejlődött a tanulók segítőkészsége, egymásért érzett felelőssége.
             -               A képzőművészeti és rajz csoportban tevékenykedőkben fokozódott az elhivatottság
a szép és jó iránt, sok verset, festményt, új technikákat ismertünk meg, találkoztunk művésztanárral,
megismertük életét, alkotásait. Több, mint húsz órában, havi rendszerességgel tartottuk
összejöveteleinket.
Többen megfogalmazták igényüket nyári képzőművészeti tábor iránt is.  A pozitív versenyszellem
erősödött a csoport tagjaiban.
 Rajz illetve illusztrációs versenyt hirdettünk, vetélkedőket tartottunk, játszottunk, kacagtunk és néha
holtfáradtra dolgoztuk magunkat. De a záró foglalkozáson mindenkinél a pozitív élmények sokasága
hangzott el, és nehézségről csak itt-ott esett szó.

           -         Az indikátorok a pályázat beadásához képest változtak.  A program beadásakor 2015
szeptemberében még nem tudtuk, kik jelentkeznek majd a szakkörökbe, és a létszámokat az előző
tanév adatai alapján adtuk meg. A hátrányos helyzetű tanulók száma is módosult az iskolában.
Közülük végül három tanuló, mindhárom fiú, vett részt a szakköri munkákban. A tehetségazonosító
mérések és a pedagógusok vélelmezett elgondolása a tehetségről nem minden esetben volt
szinkronban. Kiemelten tehetséges csoportba nem került be a mérések alapján senki a hátrányos
helyzetűek közül, de a tehetségek közé igen. Az indikátoroknál az önkéntesek száma is eltért az
eredetileg tervezettől. Voltak olyan programjaink, ahol kevesebben és voltak olyanok is, ahol többen
segítették munkánkat, mint ahogy azt eredetileg terveztük. Az önkéntes segítők saját időbeosztásuk
szerint kapcsolódtak be, munkájukat így is hálásan köszönjük.
                          Módosultak a programok időpontjai is részben a fogadó fél kérésére, pl. szállás már
foglalt volt arra az időpontra, amit először szerettünk volna, illetve a palágykomoróci iskola számára
csak ez a májusi időpont volt megfelelő. A módosítás másik indoka, hogy az anyagi források
megnyitása is csúszott a tervezetthez képest. A kötelezően előírt média megjelenéseket és az azon
túl vállaltakat is időpontilag és helyileg (pl. az önkormányzati Falusi Hírmondó nem jelent meg, de a
honlapon több megjelenést is kaptunk) módosítanunk kellett a programok időpontjának változásával
együtt. A megjelenések az utólagos hírekkel együtt elérték a vállalt számot.

Kisebb módosításokkal, de végül mindent meg tudtunk valósítani, amit a pályázatban vállaltunk.

 Köszönjük a támogatást és a lehetőséget az NTP, EMET és EMMI szervezeteknek, amellyel
hozzásegítettek bennünket sok, gazdag élményhez, és amelynek segítségével színesebbé,
változatosabbá tudtuk varázsolni gyermekeink részére a tanévet! Sok sikert, örömet kaptunk
egymástól, erősödött iskolánkban az összetartozás élménye. Határon túl is és a járásunk térségében
is növekedett iskolánk pozitív hírneve. Növekedett tanulóink elköteleződése a szép, jó és igaz mellett,



és fejlődött önismeretük. A pályázat segítségével tehetségük kibontakoztatásában nagy lépést tettek
előre. Köszönjük a támogatást!

Petőfiszállás, 2016. június 13.

                                                                                                                                        Mayer Tamásné
                                                                                                                                         pályázati felelős




