„Iskolai tehetséggondozás fejlesztése a Bolyai Gimnáziumban”
címmel iskolánk pályázatot nyújtott be a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Iskolai tehetséggondozás című pályázati felhívásra
A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola nevelőtestülete úgy döntött, hogy az idei
tanévben is kiemelt figyelmet fordít a tehetséges tanulókkal való foglalkozásra,
képességeik kibontakoztatásának elősegítésére.
A színvonalas tehetséggondozás anyagi feltételeinek biztosítása érdekében a Társadalmi
Megújulás Operatív Programra benyújtott, TÁMOP-3.4.3-11/2-2012-0149 számú
pályázatban összesen 10.834.957 Ft támogatást igényeltünk, mely a projekt valamennyi
költségére 100 %-os fedezetet biztosítana.
Pályázatunk elbírálása jelenleg még folyamatban van.
Terveink szerint a projekt keretében 8 pedagógus vesz részt tehetséggondozással
kapcsolatos továbbképzésen, akik 5 képességterületre 6 féle (logikai-matematikai,
természeti,
nyelvészeti
/angol-orosz/,
térbeli-vizuális,
testi-kinesztikus)
tehetségazonosítást-felismerést, tehetségsegítést és tehetség-tanácsadást lehetővé tevő
programot fognak kidolgozni.
A projektbe 110 tehetséges tanuló kerül kiválasztására, akik a heti rendszerességgel
tartott tanórán kívüli foglalkozásokon túl ingyenes nyári bentlakásos (természetismereti,
művészeti) és nem bentlakásos (angol nyelvi) programokon is részt vehetnek, melyek
ragyogó lehetőséget biztosítanak keppességeik, tudásuk, önmaguk továbbfejlesztéséhez.
Iskolai egyéni és
tehetségsegítésnek.
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A minél hatékonyabb tehetséggondozás megvalósítása céljából tervezzük még 3
tehetségsegítő együttműködés kialakítását Tehetségsegítő Tanáccsal és más
Tehetségpontokkal.
Új eszközök beszerzése, 2 db CD-lejátszó és 2 db laptop is segíti az eredményes
tanulást.
A megvalósítás során az esélyegyenlőség biztosításának érdekében esélyegyenlőségi
felelőst nevez ki az iskola. Vállaltuk, hogy intézményünk valamennyi munkatársa a
fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében
esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó
meglévő előítéleteket.
A fenntartható fejlődés érvényesítésének érdekében a tudásmegosztás (képzések,
megbeszélések, stb.) választott körülményei környezettudatosságot fognak tükrözni és
környezeti szempontokat alkalmazunk az eszközök, termékek, szolgáltatások
beszerzésénél.
A projektmegvalósítás szakmai vezetője Bagyinszki Boglárka igazgatóhelyettes lesz.
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.
tel.: 32/310-394, 32/410-414
e-mail: iskola@bolyai-starjan.sulinet.hu
www.bolyai-starjan.sulinet.hu/

A projekt megvalósulásában Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: http://www.nfu.hu/
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