
A Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács bemutatása 

2011-ben alakult, több helyi iskola, civil, kulturális szervezet, intézmény együttműködésével. 

Alapító tagja Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának, 2017-ben 

Mentortanács címet kapott.  

A Tanács jelenlegi motorja az Esze Tamás Tehetségpont, állandó partnerei a Móricz, Szatmár 

Alapfokú Művészeti és Széchenyi Tehetségpontok (Mátészalka) és a Nyírmeggyesi Iskola 

Tehetségpontja. Együttműködünk a tankerület és főleg a mátészalkai járás általános iskoláival, 

a város szakképzőivel, civil, kulturális és egyéb szervezetekkel, intézményekkel és gazdálkodó 

szervezetekkel. 

Tevékenységünk anyagi fedezetét pályázatok NTP (támogatások 2014, 15,17,18); Tehetségek 

Magyarországa (szakkörök, szakkörösök ösztöndíja, felfedezettjeink, tutoráltak); tehetségalap 

(Mátészalka önkormányzata, helyi cégek), egyéb szponzori támogatások biztosítják. A 

cégeket a diák-tehetségkövetek keresték fel az elmúlt évben.  

Tevékenységeinket a célkitűzéseinknek megfelelően folytatjuk. 

1. Tehetségek megkeresése, nyomon követése: mentori klub évi 2 alkalom, már beérett 

tehetségek bemutatkozása (egyetemi tanár, PHD, gimnáziumi tanuló, a pályázati 

időszak alatt 2018.11.21. dr Szabó-Zsoldos Gábor, történész, NYE és Károli E; és 

2019.04.03. dr Cservenyák László múzeumigazgató, etnográfus.) 

2. Jó gyakorlatok bemutatása: vagy az intézményekben a napi gyakorlatban (évi 5) , (a 

pályázati támogatásból 2018. 10.17. 4 db bemutató óra beszélgetéssel a gimnáziumban; 

2018.12.14. általános és középiskolai tanárok számára idegen nyelvi interaktív 

vetélkedő bemutatása  a gimnáziumban; 2019.03.06. 4 db bemutató óra  a Móricz Zs. 

Görögkatolikus Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában, ; 2019.04.08. 

Tehetséghét a Nyírmeggyesi Általános Iskolában; 2019. 04.10. 5 db bemutató óra 

gimnáziumban), 2019.04.12. (weblap-szerkesztés a Gépészeti Szakgimnáziumban); 

vagy előadás formájában tanári konferenciákon (ez ebben a pályázatban nincs.) 

3. Műhelymunkák tanároknak, 2018.10.17. (a lemorzsolódással fenyegetett, alulteljesítő 

tehetségek) és 2019.04.10. (az általános és középiskola közti átmenet nehézségeit 

vizsgáltuk tehetséges vagy  lemorzsolódással fenyegetett tanulók esetében);  



4. Szakkönyv, táblajáték készletünk jelentős, elérhető az érdeklődők számára, 

folyamatosan bővítjük.  

5. Szakmai napokat szervezünk különböző témákban, a következő 2019. június végén lesz, 

egybekötve a tehetségalap által meghirdetett verseny eredményhirdetésével. A témát még 

nem választottuk ki. 

6. További információk:http://etgimi.hu/NTPprojektek1819.pdf vagy a honlap jobb 

menüoszlop NTP logo alatt    tanács 

 

 

Műhelymunka 2018.10.17.(fent) és 2019.04.10. (lent) 

http://etgimi.hu/NTPprojektek1819.pdf


 

 

Szakmai nap 2018.06.28. 

Bemutató óra (jógyakorlat gimnázium 2019. 04.10. rajz) 



 

matematikai jógyakorlat 

 



 

2018.12.14. Adventi vígasságok (gimnázium és általános iskolák programja) 

 

 

 

 

Eszes-klub 2018.11.21. és 2019.04.03. 



 

 

 

 



Előadás a pedagógus kiégésről 

 

 

 

Matematika szakkör 

 


