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2010 decemberében iskolánkat a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
Tehetségponttá nyilvánította, elsősorban az anyanyelvi nevelés és a
humán műveltség területén elért eddigi eredményei alapján.
A Tehetségpont specifikus és konkrét jellemzői:
Anyanyelvi kompetencia fejlesztése, kommunikációs képesség fejlesztése,
olvasóvá nevelés a KID módszerrel (kedeményező irodalmi differenciálás)
a modern kommunikációs stratégiák alkalmazása különböző
médiumokban (újságszerkesztés, iskolarádió) magyar nyelv művelése
érdekében helyesírási készségfejlesztés, szövegértési és szövegalkotási
technikák fejlesztése.
Tehetségpontunk fő céljai és rendezvényei:
Az általunk szervezett tanulmányi versenyeken a résztvevők játékosan
és könnyedén bemutathatják kreativitásukat és sokoldalú képességüket.
Intézményünkben több olyan szakkör is működik, amelynek célja a
tehetségfejlesztés és ezek a szakkörök nyitottak a város más iskoláinak
tanulói számára is. Több éve együttműködünk a győri Talentum
Műhellyel, tanáraink számára a tehetségfejlesztés érdekében
továbbképzéseket szervezünk.
Az eddig jól működő városi versenyeink megtartása, megrendezése,
városi szintű Olvasni jó! vetélkedő alsó és felső tagozat számára; a
Magyar Kultúra Napja alkalmából Ezüst toll elnevezésű városi
helyesíró verseny megrendezése. A Magyar Nyelv Hete alkalmából
anyanyelvi vetélkedők megtartása. A Magyar Népmese Napjához
kapcsolódóan mesemondóverseny rendezése, Czuczor Nyelvművelő
Verseny szervezése.
E tevékenység szakmai vezetője és koordinátora: Szógrádi Gáborné
igazgatóhelyettes és Rácz Attiláné humán munkaközösség- vezető.

REFERENCIAINTÉZMÉNY
Iskolánk
2010
decemberében Educatio Társadalmi
Szolgáltató Kht. szakértői által referenciaintézményi előminősítésen

esett át a tehetséggondozás területén. A rendkívül pozitív minősítésben
az alábbiakkal indokolták intézményünk e területen elért megítélését;
„ Az intézmény gyermekideáljaként megfogalmazza a tudás iránti vágyat.
Programjaiban kiemelt szerep jut a különböző versenyeknek és
fejlesztéseknek, melyek szervezésével segítik a tanulók munkáját és
tehetségük felismerését. Az iskola részt vesz a városi és országos
megmérettetéseken, ahol tanulóik hosszú évek óta sikeresen szerepelnek.
Az intézmény szervezeti kultúrájában a felelősség és feladatok
megállapításával az értékelés és ellenőrzés rendszerével olyan keretet
teremt, amelyben a tanulók valóban kibontakozhatnak. Az intézmény
működésének egyik erőssége a modern eszközök használata. Személyi és
tárgyi feltételei adottak, a nevelőtestület felkészültsége és tapasztalatai
már jelenleg is magas színvonalú oktatást és nevelést tesznek lehetővé.
Ez más intézmények számára is példaértékű szemlélet és cél lehet.”
A minősítést kiállította: Nyugat- dunántúli Hálózatkoordinációs
Központ EDUCONTACT Kft.

Referencia intézményi minősítésre és
szolgáltatásra felkészült a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola
Teljes projekttámogatás összege: 6.000.000.- Ft volt, a megvalósítás ideje:
2012.06.01-jétől
2013.01.31-ig
tartott.
A pályázatunk célja volt, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai
gyakorlattal rendelkező intézményünk – intézményi fejlesztési tervünk
alapján – felkészüljön nevelési-oktatási gyakorlatunk továbbadására,
elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsük más közoktatási
intézmények
értékelvű
szakmai
fejlesztő
tevékenységét.
A pályázat megvalósítása során a PR-tevékenységek megtervezésével és
a hatékony kommunikáció biztosítását szolgáló feladatokkal
felkészültünk a hálózati együttműködések és partner kapcsolatok
kialakítására
és
továbbfejlesztésére.
A pályázati összegből öt továbbképzésen 28 kolléga készülhetett a
szolgáltatói szerepre. A felkészüléshez, a működés kiépítéséhez
szaktanácsadói
támogatást
is
igénybe
vettünk.
A projekt megvalósítása során kidolgoztuk a referencia intézményként

való működés belső szabályait (hányszor, milyen rendben, milyen
erőforrások biztosításával, felelősségi körök kialakításával fogadja az
intézmény partnereit), a „jó gyakorlat” átadására és a folyamat
minőségbiztosítására az eljárásrendeket. (Pl.: értékelő lapok kialakítása,
ill.
ezek
visszacsatolási
eljárásrendjének
kidolgozása)
A támogatásból színvonalas referencia-intézményi szolgáltatás
érdekében laptopot, fényképezőgépet, filmfelvevőt, projektort, színes
nyomtatót vásároltunk. Lehetővé vált egy tárgyalóterem kialakítása is. A
megvásárolt eszközök referencia intézményi szolgáltatásunk szakmai
munkáját segítik, a színvonalas technikai hátteret biztosítják.
A felkészülési folyamatot egy minősítési eljárás fogja lezárni a
projektidőszak végén. Reményeink szerint ezután kaphatjuk meg a
végleges minősítést és válik elismerten is példaértékűvé szakmai
tevékenységünk.
A pályázati kiírással kapcsolatos további részletekről ide
kattintva olvashat.

Szógrádi Gáborné
projektmenedzser

