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Szakmai beszámoló 

 

„A tehetségsegítés feltételrendszerének javítása a Közgazban” 

NTP-TFJ-20-0018 kódszámú pályázati program megvalósításáról 

 

 

 

 

 

 

A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019–2020. évi cselekvési 

programja alapján nyílt pályázatot hirdetett „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását 

célzó hazai programok támogatására”.  

 

A Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum által a Nemzeti Tehetség 

Program NTP-TFJ-20 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-TFJ-20-0018 pályázati 

azonosítón nyilvántartásba vett „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítása a 

Közgazban” című pályázatot a Miniszterelnökség támogatásra alkalmasnak minősítette.  

 

Az elnyert pályázati támogatás összege:  1 900 000 Ft 

A pályázati program megvalósításának időszaka: 2020.10.12.- 2021.06.30. 
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Pályázati programunk fő célja olyan komplex tehetséggondozó program megvalósítási 

feltételeinek megteremtése volt, amely a tanulók problémamegoldó képességét, digitális és 

idegen nyelvi kompetenciáit fejleszti. A projekt megvalósítását a pályázat keretében beszerzett 

3D nyomtató, 3D szkenner és angol nyelvi társasjátékok, szókártyák felhasználása tette 

lehetővé. Informatika ágazatos diákjaink szakmájukhoz kapcsolódó élményalapú 

tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek térbeli-vizuális, logikai-matematikai, valamint 

nyelvészeti tehetségterületeken. 

A programunk elsődleges célcsoportjához tartozó diákjaink a digitális generáció tagjai, akiknek 

a 3D nyomtatás lehetősége inspiráló és motiváló is egyben, fejleszti a térbeli-vizuális 

tehetségterületet. A közös alkotás élménye és a csúcstechnológia párosa elősegíti a 

problémamegoldó gondolkodást, a logika fejlődését, kreatív feladatmegoldást, teammunkát, 

önálló tanulásszervezést, szabadidő hasznos, irányított eltöltését.  

Az eszközbeszerzéssel célunk a kreatív tehetséggondozó környezet fejlesztése volt. Olyan 

tárgyi eszközöket tudtunk vásárolni, amelyekkel a tehetségek érdeklődése felkelthető, tudása 

gyarapítható. A 3D nyomtatóval és szkennerrel kézzel fogható  tárgyakat modellezhettek és 

készíthettek oktatói segítséggel a tehetséges tanulók.  

 

A pályázatban 56 db tehetségfejlesztésben használható eszközt szereztünk be. Ezek közül  

26 db a térbeli-vizuális, 1 db a matematikai-logikai, 29 db a nyelvészeti tehetségterület 

fejlesztésére alkalmas, de más tehetségterületek közvetett fejlesztését is meg lehet valósítani a 

segítségükkel. (A nyelvi eszközök közül 18 interperszonális, kettő intraperszonális területek 

fejlesztésére is alkalmas.) 

 

A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását támogató pályázat főbb mérföldkövei: 

- 2020 november végén megismertük a benyújtott pályázat eredményét; 

- 2020 decemberében és 2021 januárjában a támogatási összeg csökkentése miatt 

aktualizálni kellett az eszközlistánkat; 

- 2021 februárjában elkezdődött a fejlesztő eszközök beszerzési folyamata a 3D-s 

nyomtató és 3D szkenner beszerzési eljárásával; 

- 2021 márciusában a kínálat és az árváltozások miatt módosítani kellett az angol nyelvi 

oktató-fejlesztő eszközök listáját; 

- 2021 áprilisában befejeződött az eszközbeszerzése; 

- 2021 május elején az oktatók ismerkedtek meg elsőként az eszközökkel; 

- 2021 május-júniusában tanórán kívüli fejlesztő foglalkozásokon ismerkedtek meg az 

érdeklődő tanulók az eszközökkel és vették használatba azokat. 

Az eszközök beszerzése több szakaszban valósult meg. Ennek oka részben a pandémiás helyzet 

volt, de végül határidőre sikerült minden eszközt beszerezni és a program eredeti 

célkitűzéseként azokat foglalkozásokon használni. 

2021 májusában -mihelyt a pandémiás helyzet engedte - elsőként informatika szakos oktatóink 

ismerkedtek meg a 3D-s eszközökkel, angol nyelvi tanáraink pedig az újonnan beszerzett 
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társasjátékokkal. Majd ezt követően készültek fel a délutáni foglalkozásokra, amelyek száma 

alulmaradt mindkét területen a tervezetthez képest. (2021 tavaszán személyesen csak alig több 

mint egy hónapot volt jelen a középiskolákban a diákok zöme, ekkor pedig a kontakt órákon 

gyors tempót diktáltak a tanárok a hiányosságok pótlása miatt.) Sajnos a 12-13. évfolyamosok 

éppen ezért az eszközökkel már nem tudtak megismerkedni, reméljük, hogy a volt 12. 

évfolyamosok a következő tanévben délutáni foglalkozások keretében ezt pótolhatják majd. 

2021. május végétől június közepéig nyílt alkalmuk az érdeklődőknek a 3D-s eszközökkel, ill. 

a nyelvi társasjátékokkal való megismerkedésre, azok használatára. 

Programunkban három kiemelt tehetségterület kapott szerepet: 

1. Térbeli – vizuális tehetségterület: a 3D nyomtató és a 3D szkenner növeli a kreativitást, 

térbeli gondolkodásra tanít, rávezet a tárgyalkotásra, az internet jóvoltából a diákok az egész 

világgal megoszthatják munkáikat, még nyitottabbak lesznek az újdonságok iránt. A 3D-s 

eszközök alkalmazása a jövő egyik alapkészségét jelenti, amelynek az útja az oktatásba való 

beépülésen át vezet. A tervezés és kivitelezés során a fiatalok műszaki-technikai szemlélete is 

formálódik, a pontosságtól a térbeli látás fejlesztésén keresztül más területeken is fejlődnek 

tanítványaink a használat során. 

2. Logikai – matematikai tehetségterület: A gyűjtőoldalról le lehet tölteni kész terveket (stl, obj 

fáljban), majd azokat  egyszerűen csak át kell konvertálni gcode formátumba, és máris 

nyomtatható. Emellett megvalósul a magasabb szintű problémamegoldó gondolkodási 

képességek fejlesztése kis csoportokban. Az alkotás öröme közben „játszva” ismerkednek meg 

a 3D-tervező szoftverek használatával, és a 3D szkenneléssel  tapasztalati úton.  

3. Nyelvészeti tehetségterület: A társasjátékok és szókártyák használatával fejlesztjük diákjaink 

szókincsét, beszédkészségét, nyelvhasználatát.  

A beszerzett tárgyi eszközöket a tehetségfejlesztés hatékonyabbá tételéhez fogjuk használni a 

jövőben is a fent említett területeken. 

Beszerzett 3D-s eszközeink: 

 



 
 
NTP-TFJ-20-0018                                        „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítása a Közgazban” 

4 
 

 

                    

A pályázat keretében beszerzett 3D-s tárgyi eszközöket oktatóink használatba vették, 

bemutatták és megismertették tanulóinkkal. Tanulóink és oktatóink nagy örömmel használták 

a beszerzett tárgyi eszközöket. A 3D-s technológiával való ismerkedés helyi lehetőségei 

megteremtődtek, a 3D nyomtató és szkenner használata során a tanulók kedvet kaptak a tárgyak 

alkotásához, térbeli látásmódjuk fejlődött.  Az apróbb tárgyak alkotása közben 3D tervező 

szoftverekkel is találkoztak, kész terveket is konvertáltak már, ezzel fejlesztettük logikai 

tehetségterületüket. A tárgyak létrehozása során problémákat kellett megoldaniuk kis 

csoportokban (pl. rétegzés, kapcsolódási pontok, tárgyasztalról levétel). 

A 3D nyomtatás, szkennelés a tanulók körében népszerű, ráadásul szakmai előmenetelükhöz is 

hozzájárul a megszerzett tudás. Diákjaink körében növeli a kreativitást, rávezet a 

tárgyalkotásra, térbeli-vizuális tehetségterületüket fejleszti, és problémamegoldó 

gondolkodásra nevel. Emellett a logikai gondolkodás, térlátás, tervezési képesség, kitartás 

fejlesztését is elősegítik az eszközök.  
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Az eddigi tevékenység során a több apró produktum is keletkezett, ezek között voltak új 

kezdeményezések (Noszlopy érme, logó készítése 3D-s tervezőprogrammal), és szkennelt 

tárgyak előállítása. Számítástechnikai eszközeink kellékeinek pótlására, valamint a jól sikerült 

modellek kinyomtatására is lehetőség nyílt. Tapasztalatunk szerint a 3D nyomtatás lehetősége 

inspiráló és motiváló is egyben. A tanulók délutáni foglalkozásokon való egyéni és csoportos 

tevékenysége hozzájárul a kooperációs képességek fejlesztéséhez is. 

Elkészültek az első "nagyobb volumenű" próbamunkák is.  
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Érdeklődő saját tanulóinkon kívül a SZAK-MA tábor két turnusának általános iskolás,  

7. osztályos tanulói is megismerkedtek a 3D nyomtatóval a nyári szünet első két hetének egy-

egy délelőttjén. 
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A 3D nyomtatók használata megkívánja a hozzá kapcsolódó programok alkalmazását, ennek 

használatához pedig elengedhetetlenül fontos az angol nyelv minél magasabb szintű ismerete. 

Az angol nyelvű oktató-fejlesztő játékok a modern informatikai tehetséggondozás játékos 

idegen nyelvi hátterét alapozzák meg.  

 

Beszerzett nyelvészeti tehetségterületet fejlesztő eszközeink: 

A projekt 29 db angol nyelvi társasjáték és szókártya beszerzését tette lehetővé, ezzel is 

támogatva a nyelvészeti tehetségterületen történő fejlesztést. A játékok megérkezésekor nagy 

örömmel és büszkeséggel töltött el minket, hogy mindezzel a mi iskolánk gazdagodhatott.  

 

Az angol nyelvi a feladatok megoldása során tanítványaink a korábbi ismereteiknek, egyéni 

különbségeiknek megfelelően dolgozhattak és fejlődhettek társaikkal együttműködve, társas 

kapcsolataikat építve.  
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A társasjátékok és szókártyák használatával angol nyelvi oktatóink fejlesztették diákjaink 

szókincsét, beszédkészségét, nyelvhasználatát. Lehetőségeket teremtettek, ahol a tanulók 

- stimuláló, aktivitást igénylő feladatokkal találkozhattak, 

- aktívan részt is vettek a gyakorlatokban, 

- a feladatok megoldása vagy végrehajtása során a korábbi ismereteiknek, tapasztalataiknak és 

egyéni különbségeiknek megfelelően dolgozhattak és fejlődhettek, 

-legtöbbször a csoporttagokkal együttműködve, társas kapcsolataikat építve dolgozhatnak - 

ezáltal interperszonális tehetségterületen is fejlesztik őket oktatóink, 

- önreflexiót igénylő feladatok, szituációs játékok is jelen vannak, így az intraperszonális 

tehetségterület fejlesztése is lehetővé válik. 
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Ezek a társasjátékok nemcsak színesítik a tehetséggondozó munkát, hanem komplexen 

fejlesztik a tanulókat, az intellektuális képességek mellett a szociális kompetenciáikat is. 

Angol nyelvtanítási céljaikat tanáraink élményalapúvá tudták tenni: az érdeklődő tanulók egy 

adott feladat célja érdekében tevékenykedtek, közben a nyelvtanulás "mellékesen" történt meg. 

Új nyelvi társasjátékaink elősegítik a kreatív feladatmegoldást, a teammunkát, a szabadidő 

hasznos, irányított eltöltését. A diákok stimuláló, aktivitást igénylő feladatokkal találkoztak a 

foglalkozásokon, a feladatmegoldások során egyéni különbségeiknek megfelelően 

dolgozhattak, és a társaikkal együttműködve fejlődhettek, miközben társas kapcsolataik tovább 

épültek. Az angol nyelvű fejlesztő játékok a modern informatikai/digitális tehetséggondozás 

játékos idegen nyelvi hátterét is kezdték megalapozni. 
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Nyelvtanítási céljainkat „elbújtattuk” az élményalapú feladatokban: a tanulók az adott feladat 

célja érdekében tevékenykedtek, és a nyelvtanulás eközben mintegy „mellékesen” történt meg. 
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A pályázati programkeretében beszerzett eszközök rendszere lehetőséget biztosított a tanulók 

digitális, idegen nyelvi kompetenciáinak és a csapatmunkában való tevékenykedés 

készségeinek fejlesztéséhez. A lehetőségek bemutatásával az érdeklődési körüket szélesítettük 

tanulóinknak, kialakítottuk az igényt bennük az érdekes, szakmailag többlettudást jelentő 

tevékenységek irányába. A 3D-s eszközök és az angol nyelvi társasjátékok iránti érdeklődés 

felkeltése és a szemléletformálás kiemelkedően sikeresnek bizonyult. Tanáraink és tanulóink 

egyaránt nagy örömmel és lelkesedéssel használták az eszközöket. 

 

Összességében elmondható, hogy az érdeklődés felkeltésén túl az új ismeretek és eszközök 

alkalmazásának igényét sikerült felébresztenünk tanulóinkban. Olyan ismereteket szereztek 

meg, amelyek segítségével az informatikusi/digitális munkát, a 21. századi eszközök 

felfedezése kapcsán komplexebbnek látják, mint a tanórákon. Az eszközök alkalmazása során 

elindult az érdeklődő tanulók fejlődése a nyelvészeti, a térbeli- vizuális, és a logikai-

matematikai tehetségterületeken. 

A pályázatban megjelölt tehetségterületek fejlesztését a jövő folytatni kívánjuk, hiszen a 

beszerzett eszközök módszertani lehetőségeinket is nagymértékben gazdagítják. 

 

Köszönjük a Nemzeti Tehetség Programnak, hogy lehetőséget adott céljaink elérésére. 

 

 

 

A tehetségfejlesztés a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség támogatásával a Nemzeti 

Tehetség Alapból valósult meg „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok 

támogatása” alprogram keretében. 

Facebook: Nemzeti Tehetség Program – 1823 (https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823) 

Instagram: nemzetitehetsegprogram (www.instagram.com/nemzetitehetsegprogram/) 

https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823
http://www.instagram.com/nemzetitehetsegprogram/

