Nemzeti Tehetség Program – Szakmai beszámoló

BESZÁMOLÓ ŰRLAP
az NTP-JGYA-MPA-12 pályázati körhöz
Pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12-009
Pályázó szervezet neve: Informatikával a tehetségesekért Alapítvány
Program címe: ISZE jó gyakorlatok az Informatikával a tehetségesekért Alapítványban
A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
1) Szöveges szakmai beszámoló:
A szöveges szakmai beszámolót a Beszámoló Űrlap kitöltésével kell benyújtani. A Beszámoló Űrlap nem
módosítható, annak minden részét kötelező kitölteni. A szakmai beszámolót a támogatási szerződésben
előírtakkal és a benyújtott szakmai programmal összehasonlító módon kérjük elkészíteni. A szakmai
beszámolóban felsorolt, megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi elszámolás költségvetési
soraihoz. Itt kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen tágabb
célkitűzés részeként használta fel a pályázó a támogatást, milyen konkrét célokat kívánt elérni vele, milyen
eredménnyel valósult meg a program. Amennyiben a vállalt feladatok megvalósítása során változások történtek
a szerződésben részletezettekhez képest, az eltéréseket indokolni kell.
2) Teljesített szakmai indikátorok:
A pályázat benyújtásakor megadott indikátorok megvalósulását az 1. sz. mellékletben, a „Teljesített indikátorok”
oszlop adatainak kitöltésével mutassa be. Az indikátortáblázatban kizárólag számszerűsíthető
eredményeket lehet feltüntetni. Kérjük, hogy a táblázatban egész számokat adjanak meg! A
dokumentumban a „Vállalt/Tervezett indikátorok” oszlopba vezessék be a pályázat beadásakor eredetileg vállalt
értékeket is. A szakmai indikátorokra vonatkozó adatok a szakmai beszámoló részét képezik, kitöltésük
és a beszámolóval történő megküldésük kötelező! Amennyiben a tervezett és a teljesített indikátorok között
eltérés mutatkozik, a szakmai beszámolóban azt indokolni szükséges.
3) A támogatási cél megvalósulását alátámasztó dokumentáció:
A szakmai beszámolóhoz kötelezően csatolandó a támogatási cél megvalósulását alátámasztó (képes –
szöveges) dokumentáció és egyéb, ezt alátámasztó irat.
Tábor, táborjellegű program esetében:
- program részletes tematikája,
- a program hivatalos képviselője által igazolt részvételi lista.
A program folyamatába illeszkedő családi nap, kirándulás esetében:
- részletes program,
- a program hivatalos képviselője által igazolt részvételi lista (gyerekek, kísérő szülők,
pedagógusok).
Versenyek/rendezvények (Pl.: tehetségnap, konferencia) esetében:
- versenyek/rendezvények részletes programja/tematikája,
- versenyek/rendezvények hivatalos képviselő által igazolt részvételi listája,
- versenyeredmények hivatalos képviselő által igazolt listája.
Képzések esetében:
- képzés részletes tematikája (A képzés tematikai egységei, óraszám, előadó stb.),
- a program hivatalos képviselője által igazolt részvételi lista.
Továbbá minden olyan dokumentum, amely a szakmai programot alátámasztja:
- munkanaplók, haladási naplók,
- a támogatásból készült kiadványok (ha van ilyen),
- meghívók, plakátok, fotók, videók,
- sajtómegjelenések (nyomtatott és elektronikus).
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KÉRJÜK, RÖVIDEN ISMERTESSE A PÁLYÁZAT MEGVALÓSULÁSÁT AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT!
1. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatásból megvalósított tevékenységeket (milyen esemény, mikor, hol, kikkel, hogyan zajlott)!
(minimum egy oldal)

Helyszín

Résztvevők

Igazoló
dokumentum

Időpont

Tanácsadás
tehetség
megfigyelése és
vizsgálata; tanulást
segítő
alkalmazások
(RoboBraille);
diszlexiások
ellátása.
Tanácsadás:
A jó gyakorlatot
átadó szervezet
szakemberinek
tanácsadása:
Szakértői mentor
tanácsadása a
programban
résztvevő
szakembereknek
Tanácsadás a
programok
előkészítése
témakörben;
tehetség
megfigyelése és
vizsgálata
témakörben;

2013.08.10.

4 óra

1133
Budapest,
Vág u. 2/C

Tehetségszakértők:
Fülöp Márta
Marianna; Königné
Ferencz Zsuzsanna;
Oláhné Balogh Éva

dr.
Gyarmathy
Éva

Jelenléti ív

2013.08.16.

4 óra

1133
Budapest,
Vág u. 2/C

Fülöp Márta
Marianna;
Neubauer József;
Szécsiné FestőHegedűs Margit

dr. Bánhidi
Sándorné

Jelenléti ív

Baj, Német
Nemzetiségi
Általános
Iskola

Ruttner Csaba
igazgató

Fülöp Márta
Marianna

Jelenléti ív

2013.08.26.

Időtartam

Megvalósító
szakemberek

Tevékenység
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tanulást segítő
alkalmazások
(RoboBraille
program)
Tanácsadás a
programok
előkészítése
témakörben;
tehetség
megfigyelése és
vizsgálata
témakörben;
tanulást segítő
alkalmazások
(RoboBraille
program)
„Alulteljesítő
Tehetségesekért
Tanári Műhely –
ISZE” ISZE jó
gyakorlatának
(Global ID:
350 002 770)
átvétele és
adaptálása.
„Interaktív tábla és
szavazószett
működtetése
diákok által” c. 20
órás gazdagító
szakköri program
fejlesztése 8. évf.
tanulók részére.
„Interaktív tábla és
szavazószett

2013.08.28.

Dunaújváros,
Dózsa
György
Általános
Iskola

Tóth Györgyné
igazgató; Miklós
Gabriella igh.; dr.
Bánhidi Sándorné,
ISZE főtitkár

Fülöp Márta
Marianna

Jelenléti ív

2013.09.012013.09.05.

programadaptálása

-

-

Ruttner
Csaba

Programfejlesztés:
„Interaktív tábla
és szavazószett
működtetése
diákok által” c.
20 órás gazdagító
szakköri program
8. évf. tanulók
részére

2013.09.06.2013.09.27.

20 óra szakköri
program vezetése

Baj, Német
Nemzetiségi

8 fő 8. évf. tanuló

Ruttner
Csaba

Szakköri program
jelenléti ívei
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működtetése
diákok által” c. 20
órás gazdagító
szakköri program
fejlesztése 8. évf.
tanulók részére.
Az ISZE
„Informatikai
gazdagítás
kooperatív
tanulással - ISZE”
ISZE jó gyakorlat
(Global ID:
390 004 192)
átvétele és
adaptálása.
„Webfejlesztés
közösen” c. 20 órás
gazdagító szakköri
program fejlesztése
középiskolásoknak.
„Webfejlesztés
közösen” c. 20 órás
gazdagító szakköri
program
középiskolásoknak.
Az ISZE 10 órás FAT
tehetségképzése:
„Informatikai
eszközök és
interaktív
módszerek a
tehetségesek
fejlesztésében”.

Általános
Iskola

2013.10.01.2013.10.27.

programfejlesztés

-

-

Neubauer
József

„Webfejlesztés
közösen” c. 20
órás gazdagító
szakköri program
középiskolásoknak.

2013.10.28.2013.10.30.

20 órás szakkör
vezetése

1133
Budapest,
Kárpát u. 9.

12 fő középiskolás
tanuló

Neubauer
József

Szakköri program
jelenléti ívei

2013.11.06.

10 óra

Baj, Német
Nemzetiségi
Általános
Iskola

22 fő

oktató:
Fülöp Márta
Marianna

napló,
jelenléti ív,
tanúsítványok
másolata
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Tanácsadás a
programok
előkészítése
témakörben;
tehetség
megfigyelése és
vizsgálata
témakörben;
tanulást segítő
alkalmazások
(RoboBraille
program)
Az ISZE 10 órás FAT
tehetségképzése:
„Tehetséggondozási
gyakorlatok
terjesztése
mentorálással”
Tanácsadás:
A jó gyakorlatot
átadó szervezet
szakemberinek
tanácsadása:
Szakértői mentor
tanácsadása a
programban
résztvevő
szakembereknek
A jó gyakorlatot
átadó szervezet
tanácsadása:
diákmentorok
szerepe az ISZE
tehetséggondozó
munkájában

2013.11.06.

2 óra

1133
Budapest,
Vág u. 2/C

Tehetségszakértők:
Fülöp Márta
Marianna; Königné
Ferencz Zsuzsanna

dr.
Gyarmathy
Éva

Jelenléti ív

2013.11.09.

10 óra

Dunaújváros,
Dózsa
György
Általános
Iskola

10 fő

oktató:
Fülöp Márta
Marianna

napló,
jelenléti ív,
tanúsítványok
másolata

2013.11.08.

4 óra

1133
Budapest,
Vág u. 2/C

Fülöp Márta
Marianna;
Neubauer József;
Szécsiné FestőHegedűs Margit

dr. Bánhidi
Sándorné

Jelenléti ív

2013.11.12.

4 óra

1133
Budapest,
Vág u. 2/C

Neubauer József

Szécsiné
FestőHegedűs
Margit

Jelenléti ív
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Honlap folyamatos
feltöltése

2013.07.012013.11.12.

folyamatos

-

-

Oldal: 6 / 8

Köte Csaba
Miklós

Informatikával a
tehetségesekért
Alapítvány
honlapján a „Jó
gyakorlatok
átvétele”
menüpont.

Nemzeti Tehetség Program – Szakmai beszámoló

2. Amennyiben a programot partnerszervezetekkel együtt hajtotta végre, mutassa be a partnereket, és ismertesse, hogy mely tevékenységekben miért és
hogyan vett(ek) részt! Kérjük, a szakmai beszámolóhoz csatolják azokat a dokumentumokat is, amelyek az együttműködést alátámasztják (Pl.:
együttműködési megállapodás stb.)! (minimum fél oldal)
Partner 1
A szervezet hivatalos neve:
Kapcsolattartó személy:
E-mail cím:
A partner bevonásnak indoka:
A program végrehajtásban betöltött szerepe:
A program összes költségéből való részesedése:

nem volt
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3. Mutassa be a beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérést (amennyiben a tervezett
program megváltozott), és indokolja a módosítás okát! (minimum fél oldal)

4. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés
van, indokolja ennek okát! (minimum fél oldal)
A tervezett és a megvalósított indikátorok között nincs eltérés.

5. Összesítse a programhoz kapcsolódó média megjelenéseket (miről, milyen hír, hol, mikor jelent
meg, ezek hol érhetőek el stb.)! Csatolja a cikkeket, ha linket nem tud megadni! (minimum fél
oldal)
A megvalósított programról az ISZE Inspiráció elektronikus folyóiratának Tehetségkülönszámában
publikáltunk.
http://www.isze.hu/download/inspiracio/tehetseg.pdf
A folyóirat 44. oldalán a „Web-fejlesztés közösen” c. cikkben Neubauer József számol be az „Informatikai
gazdagítás kooperatív tanulással – ISZE” c. ISZE jó gyakorlat átvételéről és adaptálásáról és a
„Webfejlesztés kooperatív tanulással” c. adaptált program megvalósításáról.
Kelt: Budapest, 2013. év december hó 20. nap

……………………………………………
Pályázó hivatalos képviselő
aláírása és bélyegzője
Szécsiné Festő-Hegedűs Margit
Hivatalos képviselő neve
nyomtatott betűvel
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