
Beszámoló a Kémia és Környezetvédelmi Tehetségsegítő Tanács (KKTT) 

2015/2016. évi munkájáról 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által kiírt „Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása” című pályázat 

keretében benyújtott „Tehetségeket támogató partneri hálózat fejlesztése, működtetése a 

KKTT által” című pályázati programot az alábbiak szerint valósítottuk meg: 

- Az évindító megbeszélésen kidolgoztuk a KKTT éves munkatervét. 

- Megállapodtunk abban, hogy vállalkozó iskolákban a természettudományok 

népszerűsítése céljából, a tanulók érdeklődésének felkeltése érdekében nyílt napot 

tartunk. A vállalkozó iskolák kémia tanárai kidolgoznak egy programot, amely során 

felkészítenek tanítványaik közül tehetségesnek vélt 4-5 tanulót, akik majd kísérleteket 

mutatnak be különböző fórumokon, s kiselőadást tartanak. 

- Megtervezik ezen tanulók önkontrollos hatásvizsgálatát, valamint egyéni és csoportos 

szupervíziót tartanak. Különböző hatásvizsgálatokat végeznek, felméréseket 

készíttetnek a bevont tanulók és a be nem vont tanulók körében. 

- 2015 őszén elkezdődött a projekt. Az alábbi iskolák tanárai vállalkoztak a projekt 

megvalósítására és vonták be tanítványaikat: 

o Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged 

o Bolyai TGK, Zenta 

o Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Szentes 

o Babits Mihály Gimnázium, Pécs 

- Mind a 4 iskolában a projektvezető irányításával egyéni szupervíziót szerveztünk a 

programot irányító tanárok részvételével, akik a későbbiekben a tanulóiknak 

szerveztek  

4-5 alkalommal (a bevont gyerekek számától függően) csoportos szupervíziót. 

- A nyílt napot megszervezték iskolájukban és sikeresen lebonyolították. A 

rendezvényre meghívták a környező iskolák tanárait és diákjait is. 

- A résztvevők kérdőíveket töltöttek ki, melyeket a projektvezető feldolgozott, a 

kiértékelést a projektben résztvevőknek megküldte. 
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- A szolnoki, 2016. május 6-án rendezett szakmai fórumon a projektben résztvevő 

diákok lehetőséget kaptak arra, hogy egy még nagyobb és az ország különböző 

területeiről érkező tanárok és diákok előtt szerepelhessenek. 

- A projektben résztvevő tanároknak pedig alkalom adódott egyéni szupervízióra. 

- 2016 áprilisában is szervezett a KKTT egy szakmai fórumot az év elején tervezett 

munkatervnek megfelelően, ahol a tehetséggondozás területén kiváló szakemberek 

előadásai, valamint környezetvédelmi témáról szóló előadások gazdagították a 

résztvevők ismereteit. 

- Mindkét szakmai rendezvényen bemutatkoztak a KKTT partner szervezetei is. 

- A zárórendezvény, melyet a Duna-Dráva Nemzeti Park közelében tartottunk, a 

tervezett programnak megfelelően zajlott. Lehetőség volt a Nemzeti Park látogatása 

mellett csoportos szupervízióra, az éves munka értékelésére, s a csapatépítés céljából 

szervezett tréningekre is. 

- Az egyéb iskolai elfoglaltságok mellett a projektben résztvevő kollégák igen sokat 

tettek a tanulóik tehetségének fejlesztése érdekében. 

- Amellett, hogy mindnyájan bemutatták jógyakorlatukat más iskolák tanárainak, a nyílt 

napokon lehetőséget biztosítottak megbeszélésekre, konzultációkra is, ezzel is segítve 

más tehetségsegítő szakemberek munkáját. Köszönet érte. 

- A különböző fórumokon, rendezvényeken résztvevők szintén ötleteket, ismereteket 

gyűjthettek további munkájukhoz. Köszönjük a különböző programok 

megszervezéséhez, megrendezéséhez az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

támogatását. 

 

KKTT vezetősége és tagjai 

 

   

 


