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Megosztani kívánt jó gyakorlat:  

  

1. Komplex tehetségfejlesztés az Eötvös-iskolában  

 

A jó gyakorlatot a tehetségfejlesztés iránt érdeklődő tanítóknak valamint 5-8. évfolyamon tanító 

tanároknak ajánljuk. Célja a tehetséges tanulókkal való foglalkozások elveihez, lehetőségeihez 

kapcsolódóan, de azon egy kicsit túlmutatóan, tervszerűen megvalósítható program 

működésének bemutatása. Ennek lényege a tehetség fogalmának pontos értelmezése, a 

fejlesztéshez kapcsolható tehetségek beazonosítása, és maga a fejlesztés, illetve tágabban 

értelmezve, a tehetséggondozás. Alapvető célunk a tapasztalatszerzésre épülő megismerés, a 

kooperatív tanulási technikák alkalmazása és az egyéni fejlettséghez igazodó, differenciált 

fejlesztés. A jó gyakorlat alkalmas a tanuló, gyermek személyiségének fejlesztésére, szakmai 

feladatok, szaktárgyi, tantervi tudás fejlesztésére, a tanulás támogatásara. 

Az érdeklódó intézményeknek, pedagógusoknak műhelymunka, bemutató foglalkozás, előadás 

keretében adjuk át tapasztalatainkat. A játékos foglalkozások során alkalmazott eszközök széles 

skálájának csak a nevelők fantáziája szab határt: táblajátékok, kártyák, interaktív feladatok, 

léggömbök, labdák, babzsák, saját készítésű játékok akár újrahasznosított anyagokból, stb. 
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2. Az idegen nyelv oktatásához kapcsolódó tanórán kívüli projektek 
 

A jó gyakorlatot általános iskolai nyelvtanárok ajánljuk, melynek célja, hogy tanulóinknak 

bővüljön általános, nyelvi kommunikációs és civilizációs műveltségük, látókörük. Fogadják el 

és becsüljék a saját kultúrájuktól eltérő kultúrák másságát, kedvet ébresszünk a nyelvek 

tanulása iránt, rávilágítsunk a nyelvi és kulturális sokszínűség előnyeire. Sikerélményhez 

juttatni a tanulókat az irodalmi, zenei művek vagy egyéni alkotásaik közönség előtt való 

előadása során és gazdagodjon személyiségük az idegen nyelven folytatott kommunikáció 

átélése által, erősödjön társas kapcsolatuk, és ezáltal fejlődjön erkölcsi és esztétikai 

értékrendszerük. A jó gyakorlat alkalmas a tanuló, gyermek személyiségének fejlesztésére, 

szakmai feladatok, szaktárgyi, tantervi tudás fejlesztésére, a tanulás támogatásara. 

Az érdeklődő intézményeknek, pedagógusoknak műhelymunka, bemutató foglalkozás, előadás 

keretében adjuk át tapasztalatainkat. A projekt eszközigénye nem jelentős, hisz megvalósítható 

az idegen nyelvű irodalom, a jelenetekhez szükséges egyszerű kellékekkel egy megfelelő 

nagyságú tanteremben.  

 

 

 


