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I.

Általános információk a tehetségpontról.

A Lila Iskola Tanulóiért Alapítvány, mely a tehetségpontot alapította, az 5. Sz. Általános Iskola és
Sportiskola tanári és szülői közössége 1996-ban egy jótékonysági vacsora bevételéből és egyéni
hozzájárulásokból hívta életre. Az alapítvány célja a tehetséges tanulók jutalmazása,
versenyeztetésének elősegítése, rendezvények, versenyek szervezése, a kiemelten tehetséges,
hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának segítése. Az alapítvány közhasznú. Céljai megvalósításának
fedezete a személyi jövedelemadók 1%-a, valamint egyéb felajánlások, támogatások.
Kuratóriumának tagjai szülők és pedagógusok, akik társadalmi munkában végzik tevékenységüket.
Az alapítvány bemutatása nem teljes, ha nem ismerjük meg azt az iskolát, melynek támogatására több
mint másfél évtizede létrejött. A Lila iskola nevelőtestülete együttműködő, együttgondolkodó,
segítőkész pedagógusokból áll, akik nyitottak az új módszerek bevezetésére, a társadalmi és technikai
változások hozta fejlődés felismerésére, átadására. Tanítványaink számos tanulmányi versenyen
vesznek részt.

Az iskolánkra jellemző a családias, közvetlen légkör, továbbá a szülőkkel, tanulókkal és kollegákkal
ápolt személyes jó viszony és közvetlen kapcsolat. A tanórai differenciáláson túli tehetséggondozó
foglakozások többnyire tanórán kívüli keretekben zajlanak, melyek oldottabb légkört
eredményeznek. A foglakozásokon és versenyeken való részvétel önkéntes, a korábbi illetve ezután
szervezendő programok során kialakult személyes kapcsolatokon alapszik. Összetartó erő a
résztvevők számára a közös cél: a tehetségek felismerése és fejlesztése.
Mindezekről, a tehetségpont hatóköréről, együttműködéseiről, konkrét programjairól bővebb
tájékoztatás található a következő honlapon: http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-161-001-231
A 2018/2019-es tanévben lezajlott akkreditációs eljárás során összegyűjtöttük mi jellemző a
tehetségpontra.
A képzési profilunkból, helyi tantervünkből adódóan két területen történik a
tehetségfejlesztés.
1. Testi-kinesztikus intelligencia
A testnevelés tagozat eredményeire építve 2004 óta köznevelési típusú sportiskolaként működünk.
Így tanulóink többféle sportág közül választhatnak: futballozhatnak, kézilabdázhatnak,
kosárlabdázhatnak, úszhatnak, atletizálhatnak, de akár vívhatnak is. Sportoló diákjaink évente több
versenyen is összemérik erejüket, tudásukat, sokan közülük az országos döntőkön is megmérettetnek,
s számtalanszor állhatnak a dobogóra is, nemegyszer annak legmagasabb fokára.
II.

A képzésbe bekerülni egy képességmérés illetve elköteleződés alapján lehet. A sport területén lévő
tehetséggondozó műhelyeink közül kiemelt jelentőségű a játékos sport, amely a kisgyermekkori
sokoldalú fejlesztést szolgálja.
2016-os cikk a Gyulai Hírlapban:
https://www.gyulaihirlap.hu/108809-orszagos-negyedikek-a-lila-iskolasok
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2. Verbális-nyelvi intelligencia
2016-ban vezettük be felmenő rendszerben az angol nyelv emelt óraszámú oktatását. Elsőben a
bekerülésnek nincsen feltétele, negyedik évfolyamon komplex mérés után kerülnek a gyerekek a felső
tagozat emelt óraszámú csoportjaiba. A tanévet nyelvi hetekkel színesítjük.

III.

További tehetségterületek, melyeken kiemelt jelentőségű a tehetséggondozó
munkánk:

1. Természeti intelligencia
A természettudományos oktatást kiemelt területként kezeljük. Több mint egy évtizede vagyunk
rendezői egy járási környezetvédelmi versenynek, erdei iskolákat, szakköröket tartunk. Az
1996/1997-es tanév óta minden tavasszal, A Föld Napja, A Víz Világnapja körül iskolánk mindenkori
természettudományi és alsós munkaközössége megrendezi a Lékó Ilona Környezetvédelmi
Emlékversenyt a város, illetve a járás, illetőleg a Gyulai Tankerület általános iskolás tanulói és
óvodásai részére. Az emlékverseny iskolánk volt tanárának nevét viseli, aki akkor kezdte el a
környezettudatos nevelést hangsúlyozni, amikor még csak kevesen gondoltak annak jelentőségére.
Az Ő általa elindított kezdeményezés hagyománnyá vált, évről-évre más-más témát (víz, talaj,
hulladékok, erdő, műanyag, levegő…) megcélozva új tartalommal töltjük meg. A kezdetekben 7-8.
évfolyamos csapatversenyt kiszélesítettük az óvodások és a kisiskolások irányába. Helyet kapott a
gyermeki kreativitás és képzelet, az aktuális témakörökhöz kapcsolódóan részükre rajz-és kézműves
pályázatokat hirdetünk meg. Az eseményeket és eredményhirdetéseket pedig harmadikosaink ünnepi
műsorával színesítjük. Az utóbbi években pedig témahétté nőtt az emlékverseny: a hagyományos
tanórákhoz, eddigi rendezvényekhez kapcsolt programokat ismeretterjesztő előadásokkal,
természetjáró túrákkal egészítettük ki. Környezetvédelmi törekvéseinket a kezdetektől fogva segíti a
Közüzemi Kft és a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság szakmai és anyagi szempontból egyaránt.

Fotó: Gyulai Hírlap – Szabó Eszter

https://www.gyulaihirlap.hu/119677-kornyezetvedelmi-versenyen-alkottak-a-gyulaifiata
Kémia szakos kollégánk kezdeményezésére 2009-ben fogtunk hozzá a Lila VegyÉSz bajnokság
szervezésébe, mely mára már országos versennyé nőtte ki magát. Ezt a játékos-elmés elnevezésű,
szakmailag és külsőségeiben is elismerésre méltó Békés megye egyetlen kémiaversenyét 2009-ben
hívta létre. Célja a kémia tantárgy népszerűsítése, a kiemelkedő tehetségű tanulók felfedezése,
fejlesztése. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, valamint megszerettetése mellett az is terve volt,
hogy ráirányítsa a figyelmet egy olyan tudományra, melynek birtokában keresett pályák kiváló
szakembereivé válhatnak a ma kis kémikusai.
Már az első évben túllépte a megyei kereteket az érdeklődés, s rögtön területi szintűvé vált, 2012-től
pedig országos méretűvé nőtte ki magát. A Lila VegyÉSZ bajnokság kémiaverseny háromfordulós.
Az 1. fordulóban otthon, önállóan oldják meg a feladatokat, ami ismeretszerzésre, a kémia
tudományában való elmélyülésre ösztönzi a gyerekeket. A 2. fordulót iskolájukban írják meg, a
döntőn pedig évfolyamonként a 30 legjobb eredményt elérő diák mérheti össze tudását. Közben
laborbemutató, szakmai program, kvíz, és sportverseny várja a résztvevőket.
A verseny szervezője két ízben is sikeresen pályázott az intézmény alapítványával együtt a Nemzeti
Tehetség program pályázatán. A verseny lebonyolításához és népszerűsítéséhez létrehozta és
szerkeszti a www.lilavegyesz.fw.hu honlapot.
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2. Interperszonális intelligencia
A Lila Színpad tehetségműhely, mely az előadó művészet területén tehetséges tanulóknak kínál
fejlődési és bemutatkozási lehetőségeket, minden évben 5-6 alkalommal tart iskolai, városi
fellépéseket.
Tagintézményünk közel 2007 óta rendezi meg évről évre a felső tagozatosok járási vers- és
prózamondó versenyét. Stílszerűen a Költészet Napja közelében (április 11.) a Mogyoróssy János
Városi Könyvtárban kerül megrendezésre. Neves, szakértő zsűri értékelése mellett mutatkozhatnak
be a szépirodalom és az előadóművészet iránt érdeklődő diákok. Kötelező és szabadon választott
művek, részletek előadására kerül sor, évfolyamonként/kategóriánként egy-egy tanuló képviselheti
saját iskoláját.
Szintén néhány évtizedes hagyománya van a „Kulturális bemutatóknak”, melyet több féle, mobil
formában, a tanévben is változó időpontban, az aktuális pályázati tevékenységeinkkel is összhangban
rendezünk: Kétévente felváltva a családi nappal tavasszal, vagy év vége közelében, ill. az „Adventtől
karácsonyig” projekttel karácsonykor. Minden tanulócsoport vonatkozásában ill. önálló fellépésekre
is adunk lehetőséget nagy nyilvánosság előtt, szülők, hozzátartozók jelenlétében az Erkel Ferenc
Művelődési Központ színháztermében. Kihasználva a helyszín adta lehetőségeket, profi körülmények
(hang-és világítástechnika stb.) között különböző kategóriákban próbálhatják ki magukat ifjú
tehetségeink, így vers- és prózamondásban, éneklésben, hangszeres zenélésben, mozgás- és táncban,
jelenetek előadásában. Ugyanakkor egymásról is új információkat szerezhetnek, ill. ötleteket
leshetnek el. A bemutatónak nincs díja, nem állítunk fel rangsort, a „szárnybontogatás” segítése, az
igazi élményszerzés, a siker megélése a fő cél.

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba
https://www.gyulaihirlap.hu/109104-huszonheten-indultak-el-a-jarasi-versmondo-verseny

IV.

Továbbképzések

Iskolánk pedagógusai eddigi oktató-nevelő munkájuk során többéves illetve évtizedes
tehetséggondozó múlttal rendelkeznek. Munkájuk eredményeként számos diák került a megye és az
országos versenyek legjobbjai közé.
A nevelőtestület 27%-a végzett tehetséggondozás témakörben valamilyen továbbképzést.
Három kollega kapott tehetséggondozásért kitüntetést (Ericsson-díj, Beke Manó díj, Békés Megye
Diáksportjáért), több kollega munkáját ismerték el polgármesteri dicsérettel, tankerületi díjjal.
V.

Tehetségműhelyek, tehetséggondozó foglalkozások, általunk szervezett versenyek

Tanévenként általában 10-12 tehetséggondozó műhelyt szervezünk. Ezek többségében szakköri
keretben működnek. (pl. szorobán, újságíró, kobaktörő, vegyÉszbontó,…) Egyéni vagy csoportos
tehetséggondozásra átlagban 25 órát, egyéni vagy csoportos felzárkóztatásra átlagban heti 17 órát
fordítunk.
Megyei szervezői, rendezői vagyunk a már említetteken túl a következő versenyeknek.
Bolyai matematika csapatverseny
Bolyai anyanyelvi csapatverseny

VI.

Együttműködések

A sport területén együttműködünk a tehetséges diákok eredményes sportolásáért a következő
sportegyesületekkel, szakszövetségekkel:
 Gyulasport Nonprofit Kft.
 Gyulai Várfürdő Kft.
 Magyar Úszó Szövetség
 Magyar Kézilabda Szövetség
 Magyar Atlétikai Szövetség
A lila tehetségpont és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. között az együttműködés több évtizedre
nyúlik vissza. Ennek keretében szakmailag és anyagilag egyaránt támogatja a Tehetségpont
működését. Közös célunk a felnövekvő nemzedék környezetvédelmi nevelése, az érdeklődő és
tehetséges diákok érzékenyítése. Fontos közös tevékenységünk a szelektív hulladékgyűjtés, az
iskolakert és a papírgyűjtés. A vállalat szakemberei részt vesznek a Lékó Ilona környezetvédelmi
verseny feladatainak összeállításában, a verseny zsűrijének munkájában, az óvodás rajzpályázat, az
alsó tagozatos kézműves pályázat, és a felsős verseny díjazásában, segítik tehetséggondozó
programjaink megvalósítását. A lila VegyÉSZ bajnokság kémiaverseny országos döntőjén szakmai
programot, bemutatót tartanak az ifjú kémikusoknak és tanáraiknak, biztosítják a verseny díjazását.
A több évtizedes együttműködés további zavartalan biztosítása érdekében 2019. január 3-án
együttműködési megállapodást kötöttünk.
Ugyancsak 2019. január 3-án írtuk alá a sok éves kapcsolat legalizálásaként az együttműködési
megállapodást a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézményével. Célja a
pedagógiai pszichológiai segítségnyújtás, tehetségazonosító szűrés végzése, hatásvizsgálat, közös
vezetésű tehetségcsoport indítása, tanácsadás pedagógusnak, szülőnek, konzultációs lehetőség
biztosítása.

VII.

Tehetségnapok

Tanévente két alkalommal biztosítunk lehetőséget a zenei intelligencia területen és az interperszonális
intelligencia területén tehetséges tanulóinknak a bemutatkozásra.
Ilyen alkalom pl. a családi nap, melyet városunkban elsőként a mi intézményünk indította útjára.
Eredeti szándékunk az volt, hogy legyen egy olyan nap, amikor lehetőség nyílik a tanulók, szülők és
pedagógusok kötetlen formában való találkozására. Együtt tölthetünk egy tartalmas, kellemes napot,
délelőttöt vagy délutánt a sikertelen érdemjegyek, számonkérések, hétköznapi bosszúságok árnyéka
nélkül mindannyiunk javára. A programot igyekszünk mindig az egészséges életmódra nevelés
jegyében kialakítani, így összekötjük a szórakozást mozgással, ételkóstolóval, tanácsadással,
véradással stb. A kézműves foglalkozások mellett pedig a „Tied a színpad”-on lehetőséget teremtünk
az ifjú tehetségek bemutatkozására, így egyéni és csoportos produkciókkal lépnek fel. A nevezés
önkéntes, díjtalan, a program szervezője elsősorban ösztönöz, koordinál. A családias, közvetlen
hangulat oldja a gátlásokat, közvetlenül bátorítólag hat a diáktársakból és a hozzátartozókból álló
publikum közelsége. A tanulók megtapasztalhatják a szerepléssel járó tevékenység izgalmát
különösebb tétek nélkül, ill. megfelelően értékelni tudják társaik próbálkozásait is.
Ilyen a már fentebb említett kulturális bemutató, valamint a karácsonyi műsor is.

Fotó: gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba
https://www.gyulaihirlap.hu/128521-lila-csillagszoro-cimmel-tartottak-karacsonyi-unne
VIII. Tanácsadás
Tanácsadást pszichológus és szakvizsgázott tehetségfejlesztő tart a Békés Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Gyulai Tagintézményével kötött együttműködési megállapodás keretében.
Szabadosné Bécsi Katalin

