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Pályázati hírek a Kállay Miklós Általános Iskola háza tájáról
Idén ősszel ismét sikeresen futott 2 Nemzeti Tehetségprogram iskolánkban.
1. pályázatunk
Az NTP-TSZT-MPA-12-011 pályázati azonosító számú, „A hazai
és határon túli együttműködéssel
megvalósuló nyári tehetséggondozó programok, tehetséggondozó műhelyek és hozzájuk kapcsolódó szaktáborok támogatása”
című pályázat keretében diákjainkkal október utolsó hetében,
Nagykárolyban táboroztunk. Célunk az, volt, hogy a nagykárolyi
diákokat és pedagógusokat megtanítsuk a nálunk már igen népszerű
táblajátékra és egy szoros együttműködést alakítsunk ki. A programban 3 pedagógus és 19 diák
vett részt a kállósemjéni Kállay
Miklós Általános Iskolából, 4 pedagógus és 15 diák pedig a nagykárolyi 3-as számú iskolából. SzálPillanatképek a tábor életéből:

láshelyünk az iskolához közeli
szállodában volt, amit teljesen birtokba vettünk. A konferenciaterem
szolgált a játékok oktatására, illetve a záró verseny lebonyolítására.
Az étteremben napi 4-szer étkeztünk. Bár október vége volt már,
de az idő olyan kegyes volt hozzánk, mintha csak nyár lett volna.
A szálloda udvarát használtuk a
szabadtéri programok szervezéséhez. Szabadidőben ellátogattunk
Nagykároly főterére, ahol leróttuk
tiszteletünket Petőfi és Kaffka
Margit szobra előtt. Ellátogattunk
a Károlyi kastélyba. A főtéren
részt vettünk a Halloween partin.
A foglalkozások nagyon jó hangulatban teltek. Az erdélyi diákok
nagyon megkedvelték a játékokat

és a mieink is nagyon sokat tanultak és tanítottak is. Az együttműködésnek köszönhetően szoros
barátság alakult ki a diákok és a
pedagógusok között is. Ennek köszönhetően a közös munkát tovább
folytatjuk és egy szatmári táblajáték centrumot alakítunk ki. Versenyeket és bemutatókat szervezünk,
hogy minél szélesebb körben megismertessük ezzel a remek képességfejlesztő módszerrel a megye
diákjait és tanárait egyaránt. A
szülőknek is nagyon tetszettek a
foglalkozások, Sok gyerek az általunk oktatott játékokat kérte mikulás ajándékként. Reméljük, hogy
sok iskola fog csatlakozni hozzánk.
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2. pályázatunk:

Az
NTP-KTMK-MPA-12-010 ismereteket versenyeken és az köszönhetően sikerül kinevelni az
pályázati azonosítójú pályázatnak ECDL vizsgákon kamatoztatják. A utánpótlást. Reméljük, hogy közüköszönhetően informatika tábort és diákok nagy szorgalommal jártak a lük néhány diákot ott üdvözölhetanórán kívüli foglalkozásokat foglalkozásokra a legmelegebb tünk majd az országos döntőben is.
szerveztünk diákjainknak „A köz- nyári napokon is. Ennek természe- Az 5. 6. évfolyamon is nagyon
nevelésben tanuló diákok termé- tesen meg is volt a haszna. Már a aktívak a diákok. Ezt mi sem bizoszettudományos, matematikai és 4. osztályosok is igen ügyesen ke- nyítja jobban, hogy a 6. évfolyaműszaki tudásának elmélyítésé- zelik az Office programcsomag mon 10 diák már megkezdte
hez, gyakorlati alkalmazásához szoftvereit. A legügyesebbek ön- ECDL vizsgáit. A program zárásakapcsolódó nyári tehetségsegítő szorgalomból prezentációkat készí- ként házi informatika versenyt
programok támogatása” című tettek az általuk választott témá- hirdettünk 4 évfolyam részvételéprogram keretében. Ennek kö- ban, amiket aztán bemutattak diák- vel. Minden évfolyam első 3 heszönhetően júliusban és augusz- társaik előtt. Iskolánkban nagy lyezettje értékes tárgyjutalomban
tusban a diákok számítógépes fel- hagyománya van az országos in- részesült.
készítésen vettek részt napközis formatika versenyeken való résztábor formájában. Az itt elsajátított vételnek. Ennek a programnak
Pillanatképek az informatika felkészülés és nyári intenzív program életéből:
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ECDL vizsga:
A Nemzeti Tehetségprogramnak köszönhetően 10
diák kapott ingyenes ECDL
Select vizsgakártyát és az
első modulból már sikeresen
levizsgáztak, melynek vizsgadíját szintén a pályázat
keretéből finanszíroztuk. A
nyíregyházi PC-School vizsgaközpontban tettek vizsgát

a Word szövegszerkesztésből. A programot folytatjuk
tovább és készülünk a 2.
vizsgára. 1 diákunk Budapesten sikeres emelt szintű
ECDL vizsgát tett Excel táblázatkezelésből.
A vizsgázók neve: Popovics
Panna, Mészáros Dalma,

Gergely
Krisztina,
Lázár
Dominik, Somos Zsuzsanna,
Tóth Kinga, Gyulai Dorina,
Pucsok Fanni, Pánger Fanni,
Bukta Kinga.
Emelt szintű excel vizsgát
tett: Egri Krisztina
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Táblajáték – játék??

- avagy hogyan fejleszthetjük a logikai gondolkodóképességet és a problémamegoldó gondolkodást táblajáték
segítségével.
Bemutatót szerveztünk a tankerület
iskolái és néhány meghívott iskola
számára. A tankerületen kívül jelen voltak a mátészalkai Széchenyi
István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola és a
pócspetri KOSZISZ Királyfalvi

Miklós Általános Iskola pedagógusai. A bemutató nagyon jól sikerült. A pedagógusok számos játékot ismertek meg és máris szoros
együttműködés alakult ki a mátészalkai és a pócspetri iskolákkal.
Közreműködésükkel és a nagyká-

rolyi 3-as számú általános iskola
részvételével Szatmár megyei versenyeket fogunk rendezni nemzetközi dáma, gomoku és gó táblajátékokból, továbbá a nemzeti versenyek Észak-Alföldi selejtezőit is itt
fogjuk megrendezni.
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Új egyesület a diákok képességkibontakoztatására
Örömmel értesítjük a kállósemjéni lakosokat, hogy új egyesület alakult településünkön Kállósemjéni Diákokért
és Ifjakért Egyesület néven. Az egyesület fő célja, hogy a hátrányos helyzetű diákok tehetséggondozását és hazai, nemzetközi versenyfelkészítését végezze.
Minden szombaton képességfejlesztő foglalkozást tartanak táblajátékokkal az egészségház emeletén, melyre szeretettel várnak minden kicsit és nagyot, ovist, diákot, fiatalt és szülőt. A foglalkozások 14:00-tól 16:00-ig tartanak. A foglalkozásokat vezeti Egri Józsefné tanárnő.

