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Emberi Erőforrások Minisztériuma  

EU Fejlesztések Végrehajtásáért  

Felelős Helyettes Államtitkárság  

Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztály  

Humán Fejlesztések és Pénzügyi Eszköz Fejlesztések Osztálya  

  

Tárgy: beszámoló TÁMOP-3.3.14.A-12/1-0080 azonosító számú Kistérségi esély és ösztönzés 

tesvériskolai kapcsolat 

Beszámolási időszak:  2015. szeptember 1. – 2017. június 15. 

A Pályázati Útmutató C 10. pontja alapján a két intézmény kapcsolattartásáról az alábbiakban 

számolunk be:  

A projekt zárása után a két iskola együttműködési megállapodást kötött egymással, melynek célja a 

"Testvériskolai kapcsolat fenntartása, megerősítése a két iskola tanulói és nevelőtestülete között".  

Az együttműködés tartalma: 

1. A honlap tartalmának folyamatos bővítése, mely tartalmazza a közös programok anyagát.  

2. Évente 2 alkalommal személyesen találkoznak a két iskola pedagógus tehetséggondozó teamjai 

esetlegesen diákjai. E személyes találkozók lehetnek tanulmányi, művészeti vagy sport vetélkedők, 

műhelymunkák, foglalkozások.  

3. Egymás erőforrásait rendelkezésre bocsájtják az iskolák tehetséggondozó versenyek alkalmával pl. 

mentorpedagógusi feladatok ellátása, zsűrizési feladatok ellátása.  

4. A tantestületek és szakmai munkacsoportok továbbra is törekszenek a tapasztalatcserére, különös 

tekintettel  a komplex tehetséggondozás területén 

A két iskola tantestülete a pályázat megvalósítását követő két tanévben folyamatosan tartották 

egymással a kapcsolatot, és további közös oktatási, kulturális programok szervezésével erősítették a 

szakmai együttműködésüket, innovációjukat és pedagógiai kompetenciájukat. 

2015/16-os tanév 

A 2015/16-os tanévben is két alkalommal történt személyes találkozó a testvériskolai kapcsolat 

jegyében. Mindkét találkozóra Zalaszentgróton került sor. 

Első alkalommal a Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola által adaptált dúsító program (Komplex 

tehetséggondozás I.) a tudomány iránt érdeklődő 

hátrányos helyzetű tehetségek ösztönzéséhez átvett 

modell adaptációjának segítése címmel (2016. február 22.) a 
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zalaszentgróti tehetséggondozó műhelymunkát tekintették meg a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola pedagógusai. Majd konzultáltak a tehetséggondozásról. 

A tanévben a második személyes találkozóra 2016. május 12-én került sor egy komplex tanulmányi 

verseny keretében. A verseny Kistérségi Alkotói Napok címmel került megrendezésre a zalaszentgróti 

iskola szervezésével, lebonyolításával. A rendezvény keretében a tanulók tudományos és a művészeti 

alkotásokat mutattak be, melyet zsűri értékelt. A rendezvény keretén belül megtörtént a  

tehetségsegítő pedagógusok munkájának elismerése és a tehetséggondozó teamek konzultációja. A 

kistérségi Alkotói Napon résztvevő tanulók a Zalabéri Általános Iskola és AMI- Zalabér (programgazda) 

és a Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola – Zalaszentgrót diákjai 

mellet a Koncz Dezső Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, valamint a Türjei Szent László Általános Iskola tanulói. A 

rendezvényen részt vett a KLIK Zalaszentgróti Tankerület igazgatója Németh Béla is, aki oklevelekkel 

ismerte el a tehetségsegítő pedagógusok munkáját. A rendezvényen a zalaszentgróti és a zalabéri 

polgármester is részt vett, ami emelte a szakmai elismerést és növelte a további együttműködés 

sikerességének lehetőségét. 

A programban résztvevő iskolák a tanév során az intézményen belül foglalkoztak a tehetséges 

tanulókkal és iskolai forduló keretében kiválasztották a jók közül is a legjobbakat.  

A verseny kategóriái: külön az alsó és a felső tagozaton képző és előadóművészeti alkotások, tantárgyi 

tudományos munka, társadalmi feladatmegvalósítás pl. programszervezés.  

A gála előtti héten lehetőséget biztosítottunk a kiállításra szánt alkotások kihelyezésére és a 

képzőművészeti alkotásokat egész héten láthatták a látogatók. A kiállítás zalaszentgróti intézmény 

Ifjúsági utcai épületében, az aulában kapott helyet.  

A kistérségi gálán a legjobbnak ítélt tanulók bemutatták tantárgyi tudásukat, művészeti produkcióikat. 

A nagy létszám miatt több szekcióban zajlottak a bemutatkozások. A gálára minden résztvevő iskola 

tanulója nagy odaadással készült fel, a zsűri tagjai minden kategóriában oklevéllel jutalmazták a 

gyermekeket. 

Az Alkotói napok képekben: 

A közönség 
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Tudományos alkotások bemutatása 

 

Művészeti produkciók 

 

Elismerések 

 

 

Ebben a tanévben is működtettük a közös honlapot a testversuli.dfttk.hu alhonlapon. A személyes 

találkozókról készült képes beszámoló megjelent e közös honlapon. 
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2016/17-es tanév 

A 2016/17-es tanévben is két alkalommal történt személyes találkozó, melyre a Zalabéri Általános 

Iskola és Művészeti Iskolában került sor. 

Első alkalommal 2017. január 19-én a Zalabérben megrendezett az iskolai Alkotói Napokat 
tekintette meg a zalaszentgróti tehetséggondozó team. Az Alkotói Napok keretében a zalabéri iskola 
tehetséggondozó programjának egy elemét tekinthették meg a résztvevők, melynek a során az iskola 
minden tanulója bemutatta legalább egy valamely tanórán készült tudományos vagy művészeti 
alkotását. E rendezvény elsődleges célja, hogy képet adjon az iskolában tanuló diákok kommunikációs 
képességeiről (olvasás, írás, szövegfeldolgozás, szövegalkotás), és betekintést nyerjünk a tanulási 
folyamatok során történő alkottatás sokszínűségébe. E rendezvény keretében mutatkoznak be a 
tudományos diákköri munkát végző tanulók is. 
Az alkotásokat zsűri értékelte előre megadott szempontrendszer alapján. A zsűri tagjai a zalaszentgróti 

iskola pedagógusai voltak. A team tagjai nem csak a bemutatott alkotások értékelésében működtek 

közre, hanem a rendezvényt követően konzultáción vettek részt, melynek témája a  Komplex 

tehetségsegítő modell hatékonyságának növelése volt. E konzultáción a zalabéri pedagógusok 

tehetséggondozóteamja osztotta meg innovációs munkáját a zalaszentgróti pedagógusokkal. 

 

 

 

 

 

 

Munkában a zsűri      A közönség 

 

A második találkozóra 2017. április 17-én került sor. Ez alkalommal az Esély és ösztönzés komplex 

tehetségsegítés (Adaptálható módszertani modell koncepciójának részletes megismertetése) 

részeként a művészeti projekteken belül zajló műhelymunkák (festészet, dráma) megtekintése történt 

valamint ismét konzultáció zajlott a tehetséggondozó teammel.  

Két műhelymunkába tekinthettek be a pedagógusok. Az egyiken Cseh Németh Zsuzsanna 

drámafoglalkozását tekinthették meg. A másik foglalkozást Cseh Német László tartotta. E foglalkozáson 

a festészet műhely munkájából kaptak ízelítőt a résztvevők. Mindkét műhely munkájában az alkotások 

létrehozása volt a fókuszban.  

 

http://www.klik.gov.hu/


Kistérségi esély és ösztönzés testvériskolai kapcsolat 
TÁMOP-3.3.14.A-12/1-0080 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÁMOP-3.3.14.A-12/1-0080 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. 

Tel: 06-1/795-1170 

E-mail: tankerulet@klik.gov.hu 

Honlap: www.klik.gov.hu 

A konzultáció során Kiss Albert beszámolt az „Esély és ösztönzés” Komplex tehetségsegítő modell 

pedagógiai kutatásának részeredményeiről, amely a GÉNIUSZ MŰHELY 12. számában jelent meg.  

 

Festészet műhely   Konzultáció    Drámafoglalkozás 

 

Az együttműködésünk egyik eleme a közös honlap működtetése volt, mely a zalaszentgróti iskola 

honlapjának alhonlapjaként működött. Az iskolai honlapok sajnos ebben a tanévben a két iskola 

önhibáján kívül megszűntek. A fenntartó nem egyenlítette ki egyik iskola tárhelyszámláját sem, így a 

szolgáltatók mindkét iskola honlapját megszüntették. Ezzel a honlapok tartalma is elveszett. Az új 

honlapok kialakítása jelenleg van folyamatban mindkét iskolánál, de az eredeti állapotot már nem 

tudjuk visszaállítani. 
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