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KRÓNIKA

Sokszínű tehetség program indult

Katona Csaba, Várpalota alpolgármestere a tehetséggondozás fontosságáról beszélt

Logika, informatika, robotika, sakk, népha
gyomány, valamint térbeli vizuális képző- és 
filmművészet, illetve egyéb kézügyességet 
igénylő szakmai tevékenységeket ölel fel a 
„Sokszínű tehetség” program. A közel 30 millió 
forint összértékű projektet pénteken indították 
útjára hivatalosan.

Könyvtárban már jelenleg 
is működik egy tehetség
pont, amely a Matehetsz 
országos tehetségsegítő

szervezet égisze alatt ed
dig is igyekezett a tehetsé
ges fiatalokat segíteni. A 
most elindított program 
ennek a folytatása -  mond
ta el Budai László könyv
tárigazgató és egyben a 
projekt vezetője a Jó Sze
rencsét Művelődési Köz
pontban rendezett hivata
los megnyitón.

Az eseményen Katona 
Csaba alpolgárm ester 
hangsúlyozta, véleménye 
szerint a mai oktatásügy
ben a tehetséggondozásra 
jut a legkevesebb idő, holott 
a tehetséges gyerekek 
azok, akik majdan felnőtté 
válva a legnagyobb hozzá
adott értékkel tudnák a 
társadalm ukat segíteni. 
Ezért lenne fontos, hogy a 
jelenleginél jobban tudjuk 
támogatni és segíteni őket.

A projekt megnyitását a 
szervezők egy szakmai nap
pal is egybekötötték, ahol

pedagógusok és érdeklődő 
szülők hallgathattak meg 
közvetlenül a szakemberek
től a témához kapcsolódó 
előadásokat. Köztük a Fejér 
Megyei Tehetséghálózat-fej- 
lesztés legfontosabb tapasz
talatairól, a tehetséges gye
rekek helyes neveléséről, a 
tehetség azonosításáról, a 
motiváció, a játékkutás és 
játékosítás összefüggései
ről, de arról is szó esett, 
hogy miért fontos már az 
óvodában megkezdeni a te
hetséggondozást.

A rendezvényen a pro
jekthez tartozó mentor
programokat is megismer
hették az érdeklődők, 
amelyben a vizuális, a 
sakk, a robotika, a néptánc, 
valamint az íjászat alprog- 
ramok mentorai mutatkoz
tak be, majd vázolták fel 
röviden az elkövetkezendő 
mintegy másfél évre vonat
kozó terveiket, céljaikat.

A program a tehetséges 
óvodások, általános, illetve 
középiskolások felkutatását 
és támogatását végzi. Célja 
többek között a tehetség- 
gondozás népszerűsítése 
tehetségnapok, témahetek 
keretében. Mindemellett a 
digitalizáció és a kognitív 
gondolkodás összehangolá
sa, a generációk közötti sza
kadék csökkentése, vala
mint a hagyományos érté
kek átmentése az új info
kommunikációs környezet

be is fontos szerepet kap a 
pályázatban. A projekt ré
vén lehetőség nyílik külön
böző kooperatív módszerek 
alkalmazásával a tehetség- 
gondozásban részt vevő in
tézmények, egyesületek in
tegrációjának kialakításá
ra, erősítésére, valamint az 
eltérő korcsoportok közötti 
együttműködés megterem
tésére és közösségépítésre 
is.

-  Winkler Márton néven 
a Krúdy Gyula Városi Sokan kíváncsiak voltak a most induló projekt részleteire


