
     
 

A Csete Balázs Általános Iskola tehetségfejlesztő és támogató munkájáról 

Ismét eredményes pályázatokról számolhatunk be Önöknek, melynek köszönhetően a tanév során 

tanulóink hat különböző tartalmú és célú tanítási órán kívüli programsorozat részesei lehetnek. A 

pályázatokat az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján hirdette 

meg. 

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, 

fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő 

hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek 

együttműködésének segítése. 

Az NTP-KNI-17-0207 pályázati azonosító számú, „Hulladék vagy szemét? - Fenntarthatóság a 

hétköznapokban” című pályázati program célja a fenntartható fejlődés problémáin keresztül a 

különböző területeken tehetséges gyermekek kíváncsiságának felkeltése, információéhségük 

kielégítése, együttműködési készségüknek fejlesztése. A foglalkozásokon a tudományos megismerés 

módszereinek elmélyítése mellett a kreatív gondolkodás, a csoportmunka erősítése, kutatás és 

tervezés mellett az alkotás, általában komplex személyiségfejlesztés valósul meg: az egyénben rejlő 

értékek megkeresése és kibontakoztatása. 

Az NTP-MŰV-17-0163 pályázati azonosító számú, „Kis képző - és iparművészek műhelye” című 

pályázati program Csete Balázs rajztanár, néprajzkutató, festőművész (iskolánk névadója) életművére 

alapozva a jász képző - és iparművészet rejtelmeibe vezeti be a tehetséges tanulókat, akik tudatos és 

célirányos tehetségazonosítást követően kerülnek be a programba. 

Az NTP-KTK-17-A-0015 pályázati azonosító számú, „Tehetségsegítő programsorozat a jászkiséri 

sajátos nevelési igényű tanulókért” című pályázati program keretében azon SNI-s tanulók, akik 

vonzódnak az irodalomhoz, színházművészethez, lehetőséget kapnak a személyes fejlődéshez, intra- 

és interperszonális képességeik komplex kibontakoztatásához. 

Az NTP-KTK-17-B-0021 pályázati azonosító számú, „"Adj esélyt!"-programsorozat a jászkiséri roma és 

halmozottan hátrányos helyzetűtehetségekért” című pályázati program keretén belül roma, 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás tanulók komplex tehetségfejlesztése 

valósul megintegrált környezetben. 

Az NTP-MTTD-17-0127 pályázati azonosító számú, „"Enviro" - természettudományos,digitális és 

matematikai komplex tehetséggondozó program” című pályázati program lényege, hogy az erre szánt 

idő eltöltésénél többet nyújt. Izgalmas tapasztalatgyűjtésre, a természettudományok és a műszaki 

tudományok együttes felfedezésének örömre alapoz. Módszertanunk súlypontját a személyes 

megtapasztalásra, a felfedezés őrömén keresztül történő elsajátításra, a tudásgyarapításra, a 

készségfejlesztésre fektetjük. 

Az NTP-TFJ-17-0063 „"Robo Science" - MTMI témájú eszközfejlesztés a tehetségsegítés javításáért” 

című pályázati program a tanórán kívüli tehetséggondozó munkát és a tanulók 

képességkibontakoztatását segíti elő, hogy szakmai szempontokon alapuló megalapozott, 



     
 
kiegyensúlyozott fejlesztés valósuljon meg. A matematika és a robotika alapjainak együttes 

felfedezésének örömére alapoz,hangsúlyt fektet az érdeklődés felkeltésére és a szemléletformálásra. 

Az eszközök segítségével a személyes megtapasztalásra, a tudásgyarapításra és a készségfejlesztésre 

fektetjük a súlypontot. 

Csete Balázs Általános Iskola 

 

 

 

 


