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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
ALPOLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 
a TÁMOP 3.4.4./B/08/2-K.MR projekt eredményeiről és a projekt fenntartási időszakához 

forrás biztosításáról 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a TÁMOP 3.4.4./B/08/2-K.MR 
"Együttműködés a kőbányai tehetségekért" című pályázat projektzáró ünnepségét 2011. 
június 16-án megtartották, a projekt 20 ll. július 31-én lezárult. 

A projektről készült összefoglaló az J. mellékeltben olvasható. 

A pályázati kiírás elvárása volt, hogy a projekt eredményei öt éven át fenntartásra 
kerüljenek, valamint, hogy a tehetséggondozó hálózat szakmai szolgáltatásai kiterjesztésre 
kerüljenek valamennyi kőbányai nevelési-oktatási intézményre és az ott tanulókra. 

A Képviselő-testület ezzel kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta: 

1540/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, miszerint 
a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség terheli, amely Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat számára anyagi forrás biztosításával jár. 

A fenntartási kötelezettség évi 5.000.000 Ft anyagi forrás biztosításával jár, amely magában 
foglalja a pályázati program keretében elinduló tehetségfejlesztő programok költségeit. 
Úgymint 

Mind Lab program bérlése, tanárok képzése a Mind Lab program használatára 
délutáni foglalkozásokkal kapcsolatban felmerülő plusz tanári órabérek 
a tehetségfejlesztő programok egyéb költségei: kiállítások, versenyek stb. 

Ez a feladatellátás kapcsolódhat az önkormányzati tervek között szereplő kerületi 
tehetségfejlesztő koncepcióhoz. 
A fenntartási időszak 2011. szeptember l-jén kezdődik, és 2016. július 31-ével zárul. 

1884/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása- Magyar Géniusz 
Integrált Tehetségsegítő Program c. konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, 
miszerint a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség terheli, amely értelmében évi bruttó 
5.000.000,-Ft anyagi forrást biztosít a pályázat ötéves fenntartási időszakára, amely 
összeget nyertes pályázatesetén a 2011-2016. évi költségvetésekbe betervezi. A fenntartási 
időszak a 20 ll. augusztus l. és a 2016. július 31. közötti időszakot jelenti. 



A pályázat fenntartásának 2011-2012. tanévre készített pénzügyi tervét a 2. melléklet 
tartalmazza. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a T ÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR projekt eredményeiről szóló 
tájékoztatóban foglaltakat, és a projekt 2011. augusztus l. és 2016. július 31 közötti 
fenntartási időszakából a 2011-2012-es tanévének feladataira az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. 
mellékletének Működési célú céltartalékok T ÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-
516) soráról 5 millió Ft-ot felszabadít. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 20 ll. augusztus l. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sza ' Krisztián 
jegyző 

azonnal 
polgármester, a kerületfejlesztési szakterületért és 
külső kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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BESZÁMOLÓ 

AZ "EGYÜTTMŰKÖDÉS A KŐBÁNYAI TEHETSÉGEKÉRT" 
CÍMŰ (T ÁMOP-3 .4.4/B-08/2/KMR-2009-0005) 

PÁLYÁZAT 

MEGVALÓSÍT ÁSÁNAK EREDMÉNYEIRŐL 

Budapest, 20 ll. június 23. 

Glückné Márton Gyöngyi 
projektmenedzser 



A PÁLYÁZAT ADATAI: 

A pályázat beadásának dátuma: 2009. szeptember 30. 
Támogatói szerződés aláírása: 20 l O. június 23. 
Megvalósítás időtartama: 2010. augusztus 1.-201 l. július 31. 
Elnyert támogatás összege: l 0.000.000 Ft 

Résztvevő intézmények: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ, mint főpályázó 
Zsivaj Óvoda 
Harmat Általános Iskola 
Szent László Általános Iskola 
Szent László Gimnázium 

Projektmenedzser: Glückné Márton Gyöngyi 
Pénzügyi vezető: Oroszi Judit 

A pályázat célja: 
• A tehetségígéretet mutató gyermekek, tanulók kiválasztása tehetségszűrés által. 
• Komplex, több tehetségterületet felölelő gazdagító műhelyek, programok szervezése. 
• Pedagógusok képzése. 
• A tapasztalatok összegyűjtése által a jó gyakorlatok elterjesztése, kapcsolati háló 

szélesítése. 

Az elvégzett munka örömével tekinthetünk vissza a 2010-2011. tanévben megvalósított, 
"Együttműködés a kőbányai tehetségekért" (TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005) című 
tehetséggondozó pályázatunkban megvalósított programokra. Konzorciumunk mind az öt 
intézményében kihívást, innovációt igényelt a feladat, mind szervezeti, mind a megvalósításban 
szerepet vállaló pedagógusok egyéni szintjén is. 

EREDMÉNYEK A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

Szakmai mutatók: 
• Tehetségszűrés: 37 csoportban/osztályban, 793 gyermekitanulót szűrtek a pedagógusok és 

óvoda/iskolapszichológusok. 
• A tehetséggondozó programokba bevont tehetséget mutató gyermekekltanulók száma: 119 fő 

Többen két műhely munkájába is bekapesolódtak. Ebből adódóan, a jelenléti ívek alapján történt 
összesítés szerint a projekt kezdetén a létszám: 166 fő volt. 
A pályázat végére a programban maradók száma minimálisan, 12 fővel csökkent. 

• A létrehozott tehetséggondozó műhelyek száma: 21 db 
Ebből: 15 az általános iskolákban, 6 az óvodában került megszervezésre. 

• A tehetségműhelyeket vezető pedagógusok száma: 18 fő pedagógus, 4 fő iskolapszichológus 
• Tehetségfejlesztésre fordított órák száma összesen: 1110 óra 

Az összesített időkeret a következő arányban oszlott meg a különböző tevékenységek 
között: kb. egyharmad óraszámot felkészülési feladatokra használtak fel a műhelyvezetők, 
az óvodai fejlesztőpedagógus speciális tehetséggondozó munkája 140 órában történt, az 
iskolapszichológusok által vezetett személyiségfejlesztő csoportok 60 órában működtek. 
Azt mondhatjuk, hogy egy gyermek, kb. 5 órányi tehetségsegítésben részesült. 
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A műhelyek átlagosan, kb. évi 30 óra időtartamban biztosítottak foglalkozásokat a 
gyerekeknek 

Pénzügyi mutatók: 
• Elnyert támogatás összege: 10. 000.000 Ft 
• A tehetséggondozó műhelyek vezetőinek valamint a pszichológiai feladatok eliátatásának 

honoráriuma közel 5.200.000 Ft-ot tett ki. 
• Az Egyéb szolgáltatások igénybevételére (MindLab eszköz bérleti díja, reklám, 

pedagógusképzések, konferenciák, archiválás, stb.) a pályázat megvalósítása során közel 
2.500.000 Ft-ot fordítottunk. 

• Eszközbeszerzésre, anyagköltségre minimális keretet tervezhettünk, így kb. a támogatás 
2%-nak megfelelő összeget tett ki. 

A pályázat pénzügyi keretének felhasználása az előirányzat szerint valósult meg. 

TEHETSÉGGONDOZÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE 

Pályázati programunk erősségének a korszerű és rendszerbe foglalt tehetségfejlesztés megvalósítását 
tekintjük. Korszerűségét a tehetséggondozás valamennyi elemének (azonosítás, gondozás, tanácsadás) 
beépítése biztosította. A rendszerszemlélet megnyilvánult az intézményeken belül, az eddigi 
tevékenységekhez illesztett tehetséggondozó területek kijelölésében, összeillesztésében, valamint az 
intézményközi és az átmenetet szolgáló programok szervezésében. 

2010. szeptember-október hónapokban a tehetségazonosítás "nagy merítéssel", a Harmat és Szent 
László Általános Iskolákban szinte teljes tanuló létszámmal, valamint a Zsivaj Óvoda nagycsoportosai 
körében valósult meg. A pedagógusok, pszichológusok párhuzamosan végezték méréseiket, majd 
közös egyeztetéssei született döntés, melyik gyermekben fedeztek fel tehetségígéretet A kiválasztott 
gyermekekről tehetségprofil készült, mely tartalmazta a fejlesztés javasolt irányát, az erős és gyenge 
területüket is. Nagy sikernek tekintjük, hogy 2-3 alulteljesítő tanuló is felismerésre került. 
Voltak zökkenők. A tanulók megismerését segítő eszközök (pl. problémás tehetség felismerése 
kérdőív, tanulótársak jellemzése kérdőív, stb .. ) újszerűek voltak az iskolákban, a visszajelzések 
alapján időigényes feladat volt. A tapasztalatokat a fenntarthatóság időszakában érvényesíteni fogjuk. 

A 21 db tehetséggondozó műhelyben rendkívül színes tevékenység folyt. Óriási lehetőség, némely 
gyermeknek talán életre szóló indíttatást is jelentett ebben a tehetséggondozó programban való 
részvétel. 
A Szent László Iskolában a kiemeit területhez illeszkedve természettudományos (földrajz, biológia, 
kémia, fizika, matematika) valamint képzőművész és nyelvi műhelyeket szerveztek. A Harmat 
Általános Iskolában a logikus gondolkodás fejlesztése céljából a MindLab módszert indították el 
három csoportban, emellett web-es felületen nyelvi tehetséggondozást indítottak el. A Szent László 
Gimnázium profiljából adódóan képzőművész és fotó műhelyekbe várta a két általános iskola 7.-8. 
osztályos tanulóit. A Nevelési Tanácsadó pszichológusai személyiségfejlesztő csoportban fejlesztették 
az intra- és interperszonális képességeket. A Zsivaj Óvodában, két csoportban természettudományos
ének-vizuális területen gondozták a tehetségígéretet mutató gyermekeket. Az óvodapedagógusok 
munkáját a fejlesztőpedagógus is segítette. 
A fenti felsorolásból érzékelhető, hogy a kínálat bőséges volt, így jutott hely a kevésbé kiemelkedő, de 
motivált gyermekek számára is. Több gyermek /tanuló lelkesedése, kíváncsisága alapján két műhely 
tevékenységébe is bekapcsolódott. Kiemelten figyelmet fordítottunk a hátrányos helyzetű tehetséges 
tanulók támogatására is. A műhelyek létszámai 5-18 fő között mozogtak, ezért a differenciált 
fejlesztés, egyéni figyelem jól működött. 
Gondot okozott, hogy az intézményközi átjárások sokszor akadoztak, több probléma is felmerült, pl. ki 
kíséri a másik intézménybe a tanulókat, kapcsolattartás módja, stb. 
A fenntarthatóság időszakában a Gimnáziumban működő Kőbányai fotó és képzőművész 
tehetséggondozó műhelyek foglalkozásai kiterjesztésre kerülnek intézményközi átjárással a kerület 
minden általános iskolájának felsős, tehetséges tanulói számára. 
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Összegezve, a műhelyvezetők megfigyelései szerint, a résztvevő gyermekek/tanulók kognitív és 
szociális képességei egyaránt nagymértékben fejlődtek Ezt alátámasztják aszülők visszajelzései is. A 
pedagógusoktól más szemléletű jelenlétet kívánt a műhelyvezetés, ami egyre több kreativitást hívott 
elő bennük és a sikerélmény sem maradt el. 

Szerveztünk egyéb programokat is: 
V ánclorkiállítás keretében mutattuk be a képzőművész és fotóműhelyekben készült alkotások színe
javát. 
A Szent László Általános Iskolában Tehetségnapot szervezetek az iskola tanulói részére, ahol a 
természettudományos műhelyek bepillantást engedtek tevékenységükbe. 
Kiemelendő volt a Zsivaj Óvoda együttműködése az átmenetek jegyében képzőművész és 
természettudományos területeken a Szent László Általános Iskola és a Gimnázium tanulóival, 
tanáraival. 

A pályázat során összegyűjtött tehetségfeltáró és tehetségfejlesztő tapasztalatok, eredményes 
módszertani eljárások folyamatosan, Kőbánya minden nevelésiloktatási intézménye számára átadásra 
kerülnek a Pedagógiai Szolgáltató Központ közreműködésével. 

Köszönöm minden kollégának a segítőkész együttműködést és a lelkiismeretes munkát! 
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"EGYÜTTMŰKÖDÉS A KŐBÁNYAI TEHETSÉGEKÉRT" 
(T ÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005) c. 

PÁLYÁZAT 
FENNTARTÁSÁNAK 

2011-2012. TANÉVRE KÉSZÍTETT PÉNZÜGYI TERVE 
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A Kőbányai Önkormányzat képviselő testülete 5 millió forint/év összeggel vállalta a pályázat 5 éves fenntartásának támogatását. 

A támogatási összeg felosztását a megvalósításban résztvevő intézmények közösen tervezték meg a következő 2011-2012 tanévre. 
Minden tanév végén összegezni és elemezni kívánjuk a tehetséggondozó műhelyekben folytatott fejlesztő munka szervezeti és pedagógiai 
hatékonyságát, melynek figyelembevételével akár átdolgozásra, átalakításra is kerülhetnek egyes területek. Ezért minden tanév előtt, a szakmai 
szempontok figyelembevételével, aktuálisan áttekintjük a pénzügyi tervezetet 

A 2011-2012. NEVELÉSI ÉVRE A KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSA: 

Időtartam Bérjellegű felhasználás Dologi Mindösszesen: i 

felhasználás 
2011. 706.000 Ft+ 190.620 Ft járulék 

l decemberig 777.410 Ft 1.674.030 Ft 
Összesen: 896.620 Ft ' 

2012. május 31- 1.411.000 Ft+ 380.970 Ft járulék 
i ig 

Összesen: 1.791.970 Ft 
1.534.000 Ft 3.325.970 Ft 

5.000.000 Ft 

Intézményenkénti felhasználás az alábbiakban részletezve. 
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A ZSIVAJ ÓVODÁBAN két óvodai csoportban működik majd egy-egy tehetséggondozó műhely, heti egy foglalkozás szervezésével, amelyben 
projektek megvalósítását két óvodapedagógus+ a fejlesztő pedagógus irányításával végzik. 

A 2011-2012. NEVELÉSI ÉVRE A KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSA: 

2 db 4 óvodapedagógus 2*25 óraitanév 
(2 óvodai 
csoportban egy-egy 
műhely) l fejlesztőpedagógus l 50 óraitanév 

óvodapedagógusok: 
4000 Ft/óra 
4x25x4000 
fejlesztőpedagógus 

Zsivaj 
Óvoda 

A KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE: 

Időtartam 

2011. 
decemberi 
2012. május 31-
ig 

Bérjellegű felhasználás 

146.000 Ft+ 39.420 Ft járulék 
Összesen: 185.420 Ft 
354.000 Ft+ 95.580 Ft járulék 
Összesen: 449.580 Ft 

50 órában, 2000 Ft/óra 

Dologi l Mindösszesen: 
felhasználás 

150.000 Ft l 335.420 Ft 

150.000 Ft l 599.580 Ft 

100.000 
Járulék: 135.000 
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A HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN a fenntarthatóság első évében, a 2011-2012 tanévben a tehetséggondozó műhelyek a pályázati 
időszakban megvalósítottal megegyező módon szerveződnek. 

A 2011-2012. NEVELÉSI ÉVRE A KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSA: 

MindLab - 3 db 
Matematika 

s 

Harmat Általános l Angol nyelvi 

Iskola 

3 pedagógus 
l pedagógus 
l pedagógus 

A KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE: 

Időtartam Bérjellegű felhasználás 

2011. decemberig 182.000 Ft+ 49.140 Ft járulék 

Összesen: 231.140 Ft 
2012. május 31-ig 472.500 Ft + 127.575 Ft járulék 

Összesen: 600.075 Ft 
- --- -

3x34 óra 
25 óra 
60 óra 

Dologi 
felhasználás 

330.500 Ft 

611.000 Ft 

3500 Ftx34 x 3 
3 500 Ft x 25 
3500 Ftx60 

Felhasználás 
összesen: 

561.640 Ft 

1.211.075 Ft 

357.000 
87.500 

210.000 
+Járulék:l76.715 
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A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN a 2011-2012 tanévben a természettudományos műveltségtartalmak (földrajz, biológia, 
kémia, fizika) komplex természettudományos tehetséggondozó műhelyekben, projektek keretében kerülnek feldolgozásra. Azért, hogy a 
pályázati időszakban létrehozott tehetséggondozó lehetőségeket biztosítani tudjuk, a komplex természettudományos műhelyből kettő kerül 
megszervezésre. 
Az angol nyelvi és a képzőművész műhely változatlan formában folytaija munkáját a fenntartás első tanévében. 

Szent László 
Általános 

Iskola 

Képzőművészeti 

Angol nyelvi 
Komplex természettudományos 2 
db 

l pedagógus 
l pedagógus 
4 pedagógus 

30 óra 
26 óra/fő 

87.500 
60.000 

520.000 
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A KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE: 

Időtartam Bérjellegű felhasználás (Ft) Dologi Felhasználás 
felhasználás összesen: 

2011. decemberig 308.000 +járulék:83.160 
Összesen: 391.160 Ft 200.000 Ft 591.160 Ft 

2012. május 31-ig 419.500 +járulék: 113.265 
300.000 Ft 832.765 Ft 

Összesen: 532.765 Ft 

A SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUMBAN a két művészeti tehetséggondozó műhely a pályázati időszakban kialakított módon, kerületi szintre 
kiterjesztve folytatja tovább működését. 

Szent László 
Gimnázium 

26 óra 
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A KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE: 

Időtartam Bérjellegű felhasználás (Ft) Dologi Felhasználás 
felhasználás összesen: 

2011. decemberig 70.000+járulék: 18.900 
40.000 Ft 128.900 Ft 

Összesen: 88.900 Ft 

2012. május 31-ig 140.000+járulék:37 .800 
53.000 Ft 230.800 Ft 

Összesen: 177.800 Ft 
---·-

A NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT pszichológusai által vezetett személyiségfejlesztő 
tehetséggondozó műhelyek, a nagymértékű elégedettségre és a fokozott igényekre való tekintettel megduplázva (4 db) kerülnek megszervezésre 
(Harmat és Szent László Általános Iskolákban 2-2 db). 

Nevelési 
Tanácsadó és 

Pedagógiai 
Szolgáltató 

Központ 

A program honlapjára szakmai 
anyagok összegyűjtése, 

szerkesztése 



A KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE: 

Időtartam Bérjellegű felhasználás (Ft) 

2011. decemberig ----

2012. május 31-ig 25.000+járulék:6.750 

Összesen: 31.750 Ft 
~- -- ~--

Glückné Márton Gyöngyi 
projektmendzser 

--

2. melléklet 

Dologi Felhasználás 
felhasználás összesen: 

56.910 Ft 56.910 Ft 

420.000 Ft 451.750 Ft 
,_ 


