
Bajza 

Tehetségpont 

Szűcsi 
Iskolánk egy kis, falusi iskola, szűk közösség a Mátra lábánál. 2016 óta regisztrált 

tehetségpontként működünk, 2017/2018 tanévben Akkreditált kiváló 

tehetségpont minősítést kaptuk. Akkreditációnkban is kiemelt figyelmet kapott a 

művészeti oktatás, a hagyományőrzés. 

 Nagyon jól ismerik a pedagógusok a gyermekek családi hátterét, környezetét. Így 

személyre szabottan tudnak segíteni a diák fejlődésében, tehetségének 

kibontakoztatásában. Több, mint öt éve működnek művészeti szakkörök, ahol 

minden korosztály belekóstolhat a képzőművészet, táncművészet, 

hagyományőrzés világába. A foglalkozásokon kötetlen ismeretszerzés, 

beszélgetések zajlanak, ami alkalmas terep a zárkózottabb, visszahúzódóbb 

tehetségeknek is a kibontakozásra. Foglalkozásaink célja, hogy a tanuló 

személyisége alapján közelítsünk a művészetek felé, de egyben erősítsük a 

csoportszellemet, az "együtt dolgozás" szépségét. Hagyományőrző programjaink 

a helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódnak, a megvalósításakor szorosan 

együttműködünk a falu lakosságával, önkormányzatával. Településünk a mátrai 

borvidéken található, számos család foglalkozik szőlőtermesztéssel, és bor 

készítéssel, ezért fontos e tevékenységek, és ehhez kapcsolódó népszokások 

megismerése a Szűcsi szüret rendezvényen. A Bajza Napokon falunk szülöttje 

tiszteletére rendezünk őszművészeti bemutató. Mindenki megmutatja miben 

tehetséges, legyen az előadó művészet, vagy képzőművészet bármely ága. 

Gömbőce néptánccsoportunk a gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes 

mentorálása alatt működik. Középpontban a mozgáskoordináció, ritmusérzék, 

figyelem és állóképesség fejlesztése, a hagyományos játékok megismerése. 

Honfoglaló vetélkedőt szervezünk (tankerületi szinten), melynek témája a 

hungarikumok és a világörökség ismerete. Alkotótábort valósítunk meg 

Koronddal, a népi mesterségekkel ismerkedünk, népművészeti tárgyakat 

készítünk. 

 



 

A Tehetségpont hatóköre és együttműködései 

Hatókörünket elsősorban intézményi keretek között működtetjük, de az iskolában 

folyó tehetséggondozó munkát szeretnénk a környezetünkben található 

intézményekkel is megismertetni. Az iskola a Rózsaszentmártoni Móra Ferenc 

Általános Iskola tagiskolájaként látja el feladatát. A tehetséggondozás 

folyamatába határon túli partnereinket is bevonjuk, ezzel segítve tanulóink 

nyelvtanulását, és nyitottságát más nemzetek kultúrájának megismerésére. 

Testvérvárosi kapcsolataink: Korond, Csíkszenttamás, Krauschwitz 

Tanulmányutak, tapasztalatcserék szervezésével is segítsük tanulóink 

tehetséggondozását. 

 A tanulók nevelés-oktatása, a programjaink szervezése során jó kapcsolat és 

együttműködés van a helyi civil szervezetekkel (nyugdíjas klubok, helyi 

alapítványok). Szakmai szolgáltatókkal (Heves Megyei Pedagógiai Intézet, a 

pályaválasztást segítő Iparkamara), szakszolgálatokkal (Nevelési Tanácsadó 

Tanulási Képességet Vizsgáló szakértői-és Rehabilitációs Bizottság). Települési 

nemzetiségi önkormányzattal, helyi gyermekjóléti szolgálatokkal, védőnővel, 

háziorvossal, különböző egyesületekkel, műsorszervezőkkel (pl. színház, 

hangverseny, bábszínház). A környékbeli általános iskolákkal rendszeresen 

találkozunk különböző tanulmányi és sportversenyeken, vetélkedőkön. 

 Együttműködő partnereink:  

 környező települések és iskolái 

 Szűcsi Önkormányzata 

 Községi Könyvtár 

 helyi média 

 helyi óvoda 

 helyi civilszervezetek 

 helyi vállalkozók 

 sportszervezetek 

 kulturális intézmények 

 kapcsolat más 

tehetségpontokkal 

 környező települések 

önkormányzatai 

 nyitás más iskolák felé 

 



A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai 

A specifikus tehetségformákat mind reál, mind humán területen egyaránt 

támogatjuk.  

Tehetségterületek: 

 matematikai, logikai 

 testi-kinesztetikus (tánc, sport) 

 nyelvi (magyar nyelv) 

 téri-vizuális 

Tanulóink, megyei és országos tanulmányi versenyeken vesznek részt, ahol 

kiemelkedő helyezéseket érnek el. Eddigi eredményeink megtartása mellett 

céljaink, a tehetséggondozás minél szélesebb körű kiterjesztése. Nyitás más 

iskolák felé, kapcsolat más tehetségpontokkal, tanulmányi versenyek szervezése, 

rendezése. Tanulmányutak, tapasztalatcserék szervezése. Fontos a 

hagyományőrzés és ezzel kapcsolatos programok szervezése. Konkrét tervezett 

programok: fórumok, nyílt napok, ünnepi rendezvények. Ismeretterjesztő, 

interaktív témahetek programjainak szervezése, helyi koncertek, művészeti 

előadások szervezése. 

Többek között:  

 Bajza napok (ki miben tehetséges gálaműsor),  

 Vidróczki gála (néptánc csoport előadása) 

 Gyermekrajz kiállítások (ünnepekhez kapcsolódóan) 

 Kézműves-foglalkozások és kiállítások  

 Téma hetek programjai (egész tanévet felölelő az intézmény 

specifikumaihoz kapcsolódó ismeretterjesztő, interaktív gazdagító 

programok) 

 Erdei iskola programjai (évszakokhoz kialakított természetismereti dúsító 

programok) 

 Színházlátogatás, múzeum látogatás 

 Egészség Nap (egészséges életmódhoz kapcsolódó programok) 

 

 

 

 



Anyagi fenntarthatóság 

A tehetségpont működését a sokrétű pályázati lehetőségekkel kívánjuk támogatni. 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramokkal, tanulmányi 

versenyek, tehetséggondozás pályázat, hagyományőrző pályázat. Be kívánjuk 

vonni a szülői munkaközösség. Valamint helyi civil szervezetek, és helyi 

vállalkozók, kulturális intézménye, sportszervezetek, és alapítványok 

segítségével kívánjuk biztosítani. Ezen széleskörű együttműködés a garanciája a 

tehetségek sikeres felkutatásának, fejlesztésének, támogatásának. 


