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Kecskeméti Széchenyivárosi
Arany János Általános Iskola

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Tehetségsegítő stratégia

 Nagy múltú tehetséggondozó programunk évek óta biztosítja, hogy a
tehetséget idejében felismerjük, és megfelelően gondozzuk.

 Törekszünk a tehetségek felkutatására, képességeik kibontakoztatására,
fejlesztésére, a versenyszellem kialakítására, a versenyeztetésre.

 Elsődleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szintű
teljesítése, emellett lehetőség nyílik a tanulók tehetségének további
kibontakoztatására külön foglalkozásokon, tehetséggondozó szakkörökön.

 Iskolánkban évek óta folyik tanórai és tanórán kívüli keretek között is
tehetséggondozás, melyet elért eredményeink, megrendezett versenyeink,
fellépéseink, működő szakköreink is bizonyítanak.

 A tanórai és a délutáni tehetséggondozó foglalkozások valamennyi
kompetenciaterület fejlesztését megvalósítják, (pl. tanulási kompetenciák
fejlesztése, hatékony ismeretszerzés képességének kialakítása,
versenyeztetés, digitális kompetencia fejlesztése).

 A tanítási órákon törekszünk a hatékony tehetséggondozásra, újszerű
módszerek alkalmazásával: csoportmunka, differenciálás, kooperatív
munka.

 A különböző jellegű tevékenységek, megfigyelések, mikroszkópi
vizsgálatok, vázlatrajzok készítése, a kooperatív munka, projektek
elkészítése, az IKT eszközök felhasználása mind a tevékenység
központúságot garantálják.

 Iskolai szakköreink is hozzájárulnak az iskola versenyeredményeihez, az
országos átlag feletti OKÉV mérési eredményekhez, a középiskolai
továbbtanulási mutatók kedvező alakulásához.

 Iskolánkban a tehetséggondozással egyidőben megvalósul a felzárkóztatás
is, hiszen nagyon fontos az esélykülönbségek, hátrányok csökkentése is.

 Referenciaintézmény jelöltek vagyunk, regisztrált jó gyakorlataink vannak.
 Több kollégánk vett részt tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzésen:

Tehetség és kreativitás, Kreativitás és tehetség, Tehetséggondozó
matematika címmel.

 A beiskolázási programunk októbertől szeptemberig tart, amelyen belül
szinte valamennyi kompetencia területet megmozgató foglalkozások,
versenyek, projektek, rendezvények vannak.

A tehetséggondozás általánosan megvalósuló területei iskolánkban:
Tanítási órákon:

 a differenciált osztálymunka
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 páros és csoportmunka
 egyénre szabott fejlesztés
 csoportbontás – matematika, nyelvi, informatika és technikaórákon
 kooperatív tanulási technikák alkalmazása
 kompetencia alapú oktatási módszerek
 tanulói prezentációk

Tanórán kívüli tevékenységekben:
 délutáni foglalkozások
 szakkörök
 sportkör
 könyvtári foglalkozások
 versenyekre való felkészítések
 levelezős tanulmányi versenyek feladatainak megoldása
 részvétel a különböző tanulmányi, művészeti és sport versenyeken
 napközi és tanulószoba működtetése
 osztályprogramok szervezése
 osztály és iskolai kirándulás
 hangverseny és színház látogatások

Regisztrált Jó gyakorlataink:
1. Agymo-show és Tréfás szaladgáló” – „Aranyos” DÖK programok
2. Az óvoda és iskola átmenet megkönnyítése az „Aranyos Kóstolgató” programmal
Hamarosan regisztrált lesz:
3. Adventtől Karácsonyig projekt
4. Egészségmegőrző nap az „Aranyban”

Tehetséggondozó tevékenységek

Tehetségterületek szerint:

1. Logikai – matematikai:

 Iskolánkban emelt szintű matematikaoktatást biztosítunk heti 6 órában a
felső tagozaton, melyet az alsós évfolyamokon matematika szakkörökkel, a 4.
évfolyamon pedig előkészítő matematikaórával alapozunk meg.

 Sokféle tanulmányi versenyben vesznek részt diákjaink, szép városi, megyei,
területi és országos helyezések születnek évről évre.

 A tantestület innovatív munkájának eredményeképpen referenciaintézmény-
jelöltté váltunk a kompetencia nevelés és oktatás területén. Kiemelt
kompetenciaterületünk a matematika. Ennek kapcsán rendszeresen járunk
továbbképzésekre.

 Iskolánkban több szakkör működik: matematika tehetséggondozó alsó és felső
tagozaton, sakk.

 Az Apáczai Tankönyvkiadó felkérésére minden tanévben tartanak kollegáink
bemutatóórákat városi szinten matematikából és a különböző
természettudományi tárgyakból.

 Sok éve kapcsolatban állunk a felsőoktatási intézményekkel, hiszen minden
tanévben érkeznek hozzánk szakmai gyakorlatra hallgatók.
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Az alábbi versenyekben veszünk részt: (A dőlt betűseket itt szervezzük iskolánkban)
 Bátaszéki matematikaverseny
 Bolyai matematika csapatverseny 3 fordulós
 Kalmár László matematikaverseny
 Zrínyi Ilona matematikaverseny
 Kenguru matematikaverseny (Helyszínt adunk, itt bonyolítjuk)
 Varga Tamás matematikaverseny (Helyszínt adunk, itt bonyolítjuk)
 Bolyai Gimnázium által hirdetett matematikaverseny
 Bányai Gimnázium matematika pontszerző verseny
 Országos logikaverseny
 Abacus matematika
 Kisvakond matematika

2. Természeti:

 A törvényszerűségek, természeti törvények megértését megfigyelésekkel,
mérésekkel, kísérletekkel, következtetések levonásával, oktatófilmek,
segítségével igyekszünk elmélyíteni.

 Iskolánk indította el a megyei szintű tehetséggondozó tanulmányi versenyt, a
Varjú Lajos Természettudományi Emlékversenyt 5-8. osztályosok számára,
ahol évről évre tehetséges tanulók megmérettetésére nyílik alkalom.
Lehetőséget biztosítunk a tehetséges tanulóknak, hogy tudásukat összemérjék,
ugyanakkor olyan ismeretekre is szert tegyenek, amelyek elősegítik logikus
gondolkodásukat, az ismeretek integrálását és gyakorlati alkalmazását.

 A versenyhez kapcsolódóan az elmúlt évek feladatlapjainak segítségével egy
kiadványt készítettünk, melyet tovább szeretnénk bővíteni az elmúlt év
feladatlapjaival.

 Előadások, bemutatók, terepgyakorlatok szervezésével olyan folyamatok,
jelenségek megismerését is biztosítjuk, melyeket tantermi körülmények között
nem láthatnak a tanulók (pl. Csodák Palotája, szegedi Vadaspark és Füvészkert
programjai). Mindez hozzájárul a természettudományos versenyeken való
aktív részvételhez, eredményes szerepléshez.

 Informatika és számítástechnika órákon megismerkednek tanulóink a weblap
készítéssel, szerkesztéssel is.

 Minden tanévben jól sikerül a Madarak és Fák napja című témanapunk.
 Környezetvédelmi témanapokat szervezünk.
 Egészségmegőrző projektnapot rendezünk a beiskolázási program keretében.
 Bekapcsolódunk a Kecskeméti Ifjúsági Otthon projektjeibe.
 Szakköröket is működtetünk: közlekedési ismeretek, informatika, fizika.
 Élő kapcsolatunk van a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, a Planetáriummal és a

Vízművel.
 Részt veszünk az Ifjúsági Otthon „Zöldernyő” projektjében.
 „Alkotótábor Parádfürdőn” című témahetet valósítjuk meg a nyáron.
 A beiskolázási program keretében játékos informatikai foglalkozásokat tartunk

a leendő első osztályos gyerekek számára.
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Az alábbi versenyeken veszünk részt. (A dőlt betűseket iskolánkban szervezzük):
 Varjú Lajos Természettudományi Emlékverseny (saját versenyünk)
 Rácz Zsolt fizikaverseny
 Jedlik Ányos országos fizikaverseny (Helyszínt adunk iskolánkban).
 Öveges József fizikaverseny

3. Nyelvészeti:

 Emelt szintű idegennyelv-oktatás (angol, német) is folyik csoportbontásban
heti 5 órában.

 Első osztálytól szakköri szinten tanulják a tanulók az angolt vagy németet.
Harmadik osztályban emelt szintet előkészítő szakköri órában van lehetőség az
idegen nyelv tanulására, a 4. évfolyamon heti 3, ill. 4 órában, felső tagozaton
pedig heti 3, ill. 5 órában.

 Az emelt szintű idegen nyelv oktatása eredményeképpen egyre nagyobb
számban tesznek alapfokú nyelvvizsgát tanulóink a 8. évfolyamon.

 Szakkör keretében felkészítjük végzős tanulóinkat a sikeres továbbtanulásra. A
középiskolák visszajelzései alapján tudjuk, hogy kiemelkedő sikereket érnek el
diákjaink pl.: a Bolyai Gimnázium nyelvi tagozatain.

 Chrismass, Weichnachten című idegen nyelvi projekt létrehozása.
 Halloveen angol nyelvi kisprojekt a 3-4. évfolyamosoknak.
 A társintézmények (Ifjúsági Otthon, Könyvtárak, Szórakaténusz, Művelődési

Központ, Ciróka Bábszínház, Katona József Színház) által szervezett
foglalkozásokon, előadásokon, rendezvényeken szép számmal jelen vannak
diákjaink.

 Nagy előrelépés a nyelvoktatás terén a DLL digitális nyelvi laboratórium
létrehozása alapítványi segítséggel (egyénre szabottan, célirányosan,
differenciáltan küldi a program a tanulóknak az ismereteket.)

 Megvalósítottuk az „Adventtől karácsonyig” című projektet. Feldolgoztuk Jó
gyakorlatnak is.

 „Farsangi népszokások” című projektben vettünk részt.
 Az iskolai szintű Műfordító versenyünk alapozza meg a tehetségek

kiválasztását, hiszen utána több városi, megyei és országos versenyen veszünk
részt.

 Jól sikerül minden évben a magyar Kultúra Napja és a Költészet Napja című
projekt .

 Ovi-suli munkaközösségben dolgozunk együtt a szomszédos Széchenyi Sétányi
óvodával (meseprojekt).

 A beiskolázási program keretében Szivárvány délután címmel játékos
foglalkozásokat szervezünk a leendő első osztályosok számára.

 Aranyélet címmel minden tanévben kétszer jelenik meg az iskolaújságunk.

Az alábbi tanulmányi versenyeken veszünk részt: (A dőlt betűs versenyek
szervezésére iskolánkat kérték fel.)

 Arany János Titok magyarverseny 3 fordulós (1. forduló)
 Bendegúz Nyelvész verseny 3 fordulós (iskolai és megyei szintű)
 London Bridge Titok angol verseny 3 fordulós
 OXFORD megyei angol verseny
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 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesíró verseny 3 fordulós (1.
forduló)

 Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny (Iskolai forduló)
 Országos angol nyelvi verseny
 Bolyai Gimnázium által meghirdetett  magyar- és németverseny
 Bányai Gimnázium pontszerző versenye
 Zrínyi Ilona városi angolverseny
 Magyar Ilona kommunikációs és nyelvhelyességi verseny
 Coventry angol nyelvi verseny
 Vásárhelyi Pál angol nyelvi verseny
 Piarista angol nyelvi verseny
 Play and win angol nyelvi verseny
 Német kommunikációs verseny (Magyar Ilona)
 Német nyelvi ügyességi verseny
 Ifjúsági Otthon szavalóverseny
 Katona József Könyvtár mesemondó verseny
 Katona József Könyvtár Táltospróba
 London Bridge angol nyelvi verseny
 Megyei mesemondóverseny - Kecel

4. Testi-kinesztetikus:

 Nagy múltra tekint vissza sportéletünk. Kiemelt figyelmet fordítunk az
egészséges életmódra, tanulóink több sportágban is országos helyezettek a
Diákolimpián.

 Rendszeresen szervezünk osztályok közötti versenyeket: sorverseny,
váltófutás, labdarúgás.

 Több tanulónk a Kecskeméti Sportiskola leigazolt tagja (utánpótlás
nevelés): röplabda, atlétika, kézilabda.

 Büszkék vagyunk arra, hogy városi, szülői és szponzori támogatással 3
alkalommal jutottunk ki a Világjátékokra (Los Angeles, Athen,
Bachreim) röplabda és asztalitenisz sportágban.

 Tárgyi és infrastrukturális adottságaink terén mindenképpen nagy
előrelépés a korszerű, esztétikus műfüves pálya létrehozása, amely ez év
májusában kerül átadásra.

 A szomszédos Széchenyi Sétányi óvodával sport témanapot szervezünk,
ahol a tehetséges tanulókat emléklappal és jutalmakkal motiváljuk.

 A szomszédos óvoda nagycsoportosainak Ugri-bugri délutánt szervezünk a
beiskolázási program keretében.

Szakköreink:
 röplabda
 kosárlabda (lány)
 atlétika 3-4. évfolyam
 labdajáték 3-4. évfolyam
 atlétika 5-8. évfolyam
 labdajáték 5-8. évfolyam
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 asztalitenisz-oktatás 1. évf.
 úszásoktatás 2. évf.
 társastánc
 néptánc

Az alábbi sport- és művészeti versenyeken veszünk részt évek óta:
 Vásárhelyi Kupa, röplabdaverseny
 Mezei futás városi, megyei, országos döntő
 Országos röplabdaverseny
 Lánchíd Darvas Kupa terematlétika, országos verseny
 Diákolimpia városi, megyei, területi, országos röplabdaverseny 7-8. osztály
 Városi, megyei, országos atlétikadöntő
 Röplabda városi, megyei, területi döntő 5-6. osztály
 Varjú Lajos Röplabda Emlékverseny
 Atlétika csapatbajnokság megyei döntő, országos döntő
 Röplabda Markovics Kupa
 Úszás diákolimpia
 Atlétika Tapsifüles Kupa
 Játékos sportversenyek, városi döntő
 Atlétikaversenyek
 Asztalitenisz diákolimpia városi, megyei döntő
 KTE sportverseny
 Városi Show-tánc fesztivál
 Városi néptánc fesztivál

5. Térbeli-vizuális:

 Iskolánkon belül működnek a „Jövőnkért” Alapfokú Művészetoktatási
Iskola tanszakai: festészet, grafika, képzőművészet.

 Rajz- és képzőművészeti szakkörre járnak tanulóink.
 Rendszeresen szervezünk iskolánkban kiállításokat, bemutatókat is.
 A helyi média híranyaggal szolgált az elmúlt kiállításról is.
 A szomszédos Széchenyi Sétányi óvodával az Intézeti napjaink keretében

képzőművészeti projektben vettünk részt.
 Az óvoda nagycsoportosainak Ügyes kezek délutánt szervezünk a

beiskolázási program keretében.

Az alábbi képzőművészeti versenyben vesznek részt tanulóink:
  „Kecskemét város polgára leszek” képzőművészeti verseny
 „Állatok hete 2010” rajzpályázat
 „Védett természetért” rajzpályázat
 Versillusztrációs pályázat
 Plakátkészítő verseny
 Környezetvédelmi rajzverseny
 „Én és a természetem” rajzpályázat
 Kapcsolj időben! rajzpályázat
 „Állatok világnapja” rajzpályázat
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6. Zenei:

 Iskolánk közel 70 tanulója tanul valamilyen hangszeren az M. Bodon
Zeneiskolában.

 Nagy létszámú énekkarunk van, hetente két alkalommal próbálnak a
gyerekek.

 Rendszeresen szerepelnek iskolai rendezvényeken is (karácsony,
nemzeti ünnepek).

 Furulya szakkörre járnak az alsós tanulóink.
 Népi játékok és néptánc szakkör is működik.
 Operaházba szervezünk látogatásokat.
 Az Ifjúsági Otthon zenei foglalkozásaira járnak alsós tanulóink.
 Rendhagyó népzenei órákon veszünk részt.
 Többször szervezünk táncházat.
 Kodály-örökség Program (pályázat) heti 4 énekóra, művészeti nevelés

erősítése.
 Rendszeresen szerepelnek művészeti csoportjaink a Széchenyivárosi

Részönkormányzati Napon.
 Ének szakos kollégánk zsűrizni szokott a Széchenyi Sétányi Óvoda

„Fülemüle” fesztiválján.

Az alábbi rendezvényeken veszünk részt:
 „Éneklő Ifjúság”
 Városi népdaléneklési verseny
 Adventi hangverseny a Nagytemplomban
 Városi kórustalálkozó

7. Interperszonális:

 A Művészetoktatási Iskola tanszaka: drámajáték, színjáték is.
 Iskolai gyermekszínjátszó csoportunk működik „SZÍN-LELŐK” néven.

Drámásaink különböző korosztályúak: 1-8. évfolyamig. Két tehetséges
tanulónk szerepel a Katona József Színházban (Shakespeare: III.
Richárd).

 A szomszédos óvoda nagycsoportosainak Drámajáték délutánt tartunk
a beiskolázási program keretében.

Városi és iskolai rendezvényeken több ízben felléptek:
 Projektzáró rendezvények
 „Gyermekek a gyermekekért” Gála
 Tavaszköszöntő

Versenyeink:
 Weöres Sándor Országos színjátszó találkozó
 Színjátszó fesztivál Szentkirályon
 Kecskemét város polgára leszek
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 Városi műveltségi vetélkedő

8. Intraperszonális:

- A felső tagozaton évek óta részt veszünk:
 a FÉK (Fiatalok az élet küszöbén),
 a Pályaválasztási tanácsadás,
 a Családi életre nevelés,
 a Bűnmegelőzés és a
 Drogprevenciós programban.

- Osztályfőnöki órák keretében önismereti tréningek.

9. Technológiai és PC tudományok:

 Korszerűen felszerelt két számítástechnika szaktanteremmel rendelkezünk,
ahol a tanulók csoportbontásban tanulják az informatikát.

 Első osztályban minden tanuló részesül informatikaoktatásban, a második és
harmadik évfolyamon szakköri keretben tanulják a tantárgyat, 4. osztályban
osztályszinten, 5. évfolyamtól pedig csoportbontásban.

 Nagy hangsúlyt fektetünk az önálló tanulási képesség fejlesztésére (pl:
internet használat stb.).

 Az érdeklődőbb gyerekek számára számítástechnika szakkör indult több
évfolyamon.

 Alapítványi támogatással sikerült kiépítenünk a multimédiás oktatótermünket,
amelyet valamennyi korcsoportra és minden tantárgy keretében
használhatunk, ez nagy előrelépés a tehetséggondozás és felzárkóztatás terén.

 Az XCLASS multimédiás oktatóprogrammal tanulnak tanulóink a különböző
tantárgyi órákon. Referenciahely lettünk, bemutatórák lesznek iskolánkban.

 A DDL digitális nyelvi laboratórium hatalmas lehetőség a tehetséggondozás
területén.

 Iskolánk az infokommunikációs technológia (IKT) fejlesztőműhelyben
tevékenykedik (TÁMOP 3.2.2.). Nyílt órát fogunk tartani iskolánkban.

 A TIOP pályázat kapcsán 11 interaktív táblát szereltek be a szaktantermekbe.
 Előtérbe került az interaktív tananyagok használata.
 Sikerült kiépíteni az épület első és második emeletén az internet hálózatot.
 Játékos informatika az ovisoknak.

Versenyeink:
 Comenius logo számítástechnikai verseny
 Logo országos számítástechnikai tanulmányi verseny
 Bolyai János Gimnázium által hirdetett informatikaverseny

-------------------------------------------------------------------------------------------


