
A PROJEKT KERETÉBEN KIFIZETETT ÖSSZEG:

Nemzeti Tehetség Program

Tollak szárnyán

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola diák-
jai az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának kö-
szönhetően vehettek részt a Nemzeti Tehetség Programban. 
A „Tollak szárnyán” című projekt 16 tehetséges tanulója ter-
mészettudományos órákon – kémia, földrajz, biológia, fizika 
– hasznosíthatta a program során megszerzett tudását. Te-
repismereteik széles körűen bővültek, valamint rengeteg új él-
ménnyel gazdagodtak. A projekt részleteiről Varga Bernadett, 
koordinátor mondja el tapasztalatait.

R.:  Milyen célból pályáztak? Mi a célja a programjuknak?

V.B.: Célunk volt a jövő nemzedékének tudásépítése a tanulók 
aktív részvételével, a természettudományos életpályák hang-
súlyozása, és a gyermekek szakmaválasztásának elősegítése 
a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén előforduló védett ter-
mészeti értékek, állatok, különösen a madarak megismeré-
sén keresztül. Törekedtünk a megszerzett ismeretek elmélyí-
tésére, gazdagítására, a környezettudatos magatartásformák 
gyakoroltatására.

R.:  Miről is szól a „Tollak szárnyán” című projekt?                 

V.B.: A programon keresztül lehetőséget biztosítottunk  tanu-
lóinknak a már megszerzett ismereteik bővítésére,  érdekes 
előadásokon, informatikai foglalkozásokon vehettek részt. Az 
iskola falai közül kilépve pedig természetes környezetükben fi-
gyelhették meg a madarak mindennapi életét, viselkedésüket, 
hangjukat. Kémiai vizsgálatokat is végezhettek, így megismer-
kedhettek alapvető fogalmakkal, mint a vízminőség, pH-érték, 
sótartalom. Míg biológia órán eddig tankönyvekből, videófil-
mekből szereztek tudást, most láthatták és tapasztalhatták a 
Nemzeti Parkban természetes környezetükben a házi- és vadon 
élő állatokat: rackajuhot, szürke marhát, bivalyt, ürgéket és 

hódokat. A madarak életünk mindennapjainak kísérői, ezért is 
emeltük ki projektünkben a nyári ludat, így természetes kör-
nyezetében figyelhettük meg. A program megvalósítása során 
a kompetenciák elmélyítése érdekében valljuk: „Minél keveseb-
bet mondjunk, minél többet láttassunk, gyakoroltassunk.” 

R.:  Miért fontos a tehetségek támogatása?

V.B.: A tehetségeket felismerni, és őket a lehetőségekhez 
mérten maximálisan támogatni a család és a pedagógus fel-
adata és kötelessége. Feladatunknak éreztük, hogy a tehet-
séges tanulóknak új ismereteket adjunk át, ezáltal gazdagod-
janak tudásban, élményekben egyaránt. A pályázatra kapott 
871 000 forint támogatást a programok lebonyolítására, di-
ákok kirándulásaira, utazásra, szállásra, étkezésre, valamint 
eszközbeszerzésre, a munkatársaink honoráriumára fordí-
tottuk. A támogatás nélkül egy ilyen nagy összetett projek-
tet önerőből nem tudtunk volna megvalósítani, így azonban 
előadások, gyakorlati foglalkozások, túrák és kirándulások 
egész során vehettünk részt diákjainkkal.

További sok sikert kívánunk programjuk megvalósításához!
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A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma 871 000 Ft összegű támogatásával valósult meg.

EZER
F O R I N T


