Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, NPT-KTK-20-A-0017 azonosító számú
- „A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok
támogatása” - című projekt keretében megvalósított program

ÖSSZEGZÉS - PROGRAMZÁRÓ GONDOLATOK

Kedves Partnereink!
Kedves Szülők és Kollégák!
Kedves Érdeklődők!

A Fogyatékossággal is tehetségesnek lenni - címmel sikeresen megvalósított projektünk
zárásával kapcsolatos gondolataimat szeretném megosztani valamennyiükkel:
A tavalyi év utolsó időszakában 2021. decemberében szerveztünk helyi kiállítást a
tehetséggondozó pályázat során elkészült produktumokból, alkotásokból intézményünk
szakiskolai épületegységében. Rendezvényünk szűk körben került megrendezésre, így a
járványügyi helyzetre és a belső intézkedésekre való tekintettel a nagyobb nyilvánosságot
sajnos nélkülözni kellett.
Az alkotások januártól kiállításra kerültek az intézmény székhelyén, vagyis a Barátság tér 18.
szám alatti főépületben. Elfoglalták méltó helyüket a második emeleti galériánkon, mely a
mindenkori alkotótáborok során készült alkotásoknak is otthont adott már oly sokszor. Jelenleg
összesen 24 kép látható, huszonnégy egyedi állomást jelentve a szemlélőjének.
Bízunk abban, hogy a veszélyhelyzet mérséklődése esetén megengedőbb látogatottságot és
szélesebb nyilvánosságot is tudunk teremteni, ezáltal biztosítva a tanulók és a megvalósító
szakemberek közös, eredményes munkájának megismertetését és elismerését, a tapasztalatok
átadását.
A pályázat megvalósulásáról bővebben az intézmény honlapján tájékozódhatnak:
http://www.specialbaja.hu/index.php/ntp2021
Fogyatékossággal is tehetségesnek lenni
Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást
Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, NPT-KTK-20-A-0017 azonosító számú
- „A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok
támogatása” - című projekt keretében megvalósított program

A „Tehetség-üzenetek” címet viselő kisfilmünk érzékenyítő és bemutatkozó célzattal készült,
kiegészítő programelemként vállaltuk a pályázat megtervezésekor. A filmben annak
bemutatására törekedtünk, mit osztanának meg másokkal, mit üzennek a tehetséggondozó
programról a résztvevő tanulók.
Jól tudjuk, a mi tanulóink számára nem mindig jelent könnyű feladatot nyilvánosság előtt
megfogalmazni az érzéseiket, elmondani észervételeiket és gondolatakat szóban.
A felvillanó képek helyettük is "beszélnek". "Tehetség-üzenetek", mint bizonyos értelemben
véve Ők maguk is. Megjelenítik mit jelentett számukra a különleges bánásmód;
fogyatékossággal élő diákként az alkotás, a fejlődés megélése, mi az, amire szívesen
emlékeznek majd, mi adta nekik a programokban a legnagyobb élményt…
Fotókollázsok is életre keltek a közös munka nyomán, dokumentálva annak egyes állomásait,
produktumait.
A fotókollázsok által láttatjuk, hogy a kettős különlegességű tanulóink támogatását célzó
tehetséggondozás alkalmával milyen sokoldalú, választható, egyéni készségekre, képességekre
építő tevékenységekben, kreatív alkotói technikák kipróbálásában vehettek részt a diákjaink.
Ezek elmélyítésével, gazdagításával, a különféle kompetenciaterületeken való próbálkozások
megteremtésével erős oldaluk fejlesztését céloztuk meg, a fejlődést támogattuk.
Emellett mindannyian – esetenként a megvalósuló programon kívül eső tanulótársaik is egyenlő hozzáférést, differenciált támogatást kaphattak a képességeiknek és érdeklődésüknek
megfelelő
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Összességében elmondható, hogy a projekt célkitűzéseinek megvalósításával a komplexitást
szolgálhattuk, mely a bevont SNI tanulók esetében a különleges bánásmód megvalósításán
belüli esélyteremtés is volt egyben. A helyi adottságokhoz, az intézményi szervezeti kultúra
ápolásához

illeszkedett

a
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párhuzamosan pedig többletként az újszerű tudások és élmények iránti nyitottság, a motiváció,
a tapasztalatok tárháza is gazdagodott, erősödött.
Intézményünk mottója: előbb, többet, tovább! A pályázati támogatásnak köszönhetően alkalmat
kaptunk és teremthettünk arra, hogy társadalomba való integrálásuk ismét lehetőséget kapjon.
A kollégákkal való közös szakmai munka és a tanulóinkkal való együtt munkálkodás során
olyan tanulási és alkotási környezet kialakítását tettük lehetővé, amely a tanulók eredményes
tanulási feltételeit, tehetségük gondozásának lehetőségeit és módját tovább szolgálja, javíthatja.
A projekt lebonyolításakor team-jellegű, az egyénenként azonosított szükségletekhez igazodó
együttműködéssel segíthettük a halmozottan hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő tanulók
élményszerzését, valamint a célzott tehetséggondozás mellett a prevenciót is támogattuk.
Jellemzően a differenciált, harmonikus, támogató, a résztvevő tanulók érdekeit szem előtt tartó
kooperálási formákkal, pedagógiai módszerekkel és eljárásokkal sikeresnek tartjuk
megvalósulásukat. Interaktív, élményalapú és tartalmas szakmai munkával zárhattuk a
pályázatot.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni fenntartónknak a Bajai Tankerületi Központnak, és
partnerünknek az Egyesült Út Alapítványnak a projektben való együttműködésért és
támogatásért!
Baja, 2022. január 31.
Csincsák Zoltánné – projektvezető, intézményi koordinátor
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