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Összefoglaló Nógrád Megye Önkormányzata 2017. július 01. és 

2018. június 30. közötti időszakban lebonyolított „PALÓC ESÉLY 

NTP 2017-2018” című projekt megvalósításáról. 

A „PALÓC ESÉLY NTP 2017-2018” című program (a továbbiakban: program), 
végrehajtását és megvalósítását 2017. július 01-én kezdte meg az önkormányzat. 

A programról pozitív visszajelzés érkezett az esélyteremtésre szoruló célcsoportokat 
képviselő egyesületek, szervezetek, csoportok, sőt magánszemélyek köréből is. A 
támogatási időszakban megkülönböztetett prioritást kaptak a halmozottan hátrányos 
helyzetű fiatalok, valamint a fogyatékossággal élő diákok. Szerencsére azon törekvésünk – 
melyet pályázatunkban is megfogalmaztunk – kiváló fogadtatásra talált, a Nógrád megyében 
regisztrált tehetségpontokon és oktatási intézményekben is. Szintén optimális kapcsolat 
alakult ki a tanügyigazgatás különböző szintű szerveivel és a Szociális és Gyermekvédelemi 
Főigazgatóság Nógrád megyei vezetésével. 

A különböző program elemek megvalósításra került, jól szolgálták a program azon 
törekvéseit, miszerint a fiatal tehetségek közvetlen közelében élők szemléletformálása 
kulcskérdés a tehetséggondozásban. Ezen cél mentén szólítottunk meg, szerepeltettünk, 
adtunk bemutatkozási lehetőséget, biztosítottunk szakanyagot, indítottunk szakember által 
koordinált felzárkóztatási, illetve tehetséggondozási foglalkozás sorozatot több száz kisdiák 
számára. A legizgalmasabb mégis a családokkal és nevelőkkel történt folyamatos 
kommunikáció volt, melynek érdekében az országos hálózat egyedüli tagjaként jelentetett 
meg a CsEÖH salgótarjáni irodája önálló, színes tematikájú szakmai kiadványt PalócEsély 
Tehetség Magazin. 

Összességében a nógrádi programelemek zöme minta értékű projekt, melyek 
továbbvitele jól szolgálja a nemzeti tehetség program ars poeticáját. 

Programjainkról röviden. 

Tehetséges Fiatalok Alkotó Napja: Különböző művészeti aktivitást kínáló programot 
szerveztünk a művészeti iskolák és szakpedagógusok segítségével. A tehetségként 
jelentkező kis képző, előadó, és képzőművészek befogadó közegre és kiteljesedő térre 
találtak. 

Megyei Tehetség Információs, Tehetséggondozó  "service" működtetése: Nógrád 
megye járási településeinek közművelődési központjainak vagy közoktatási 
intézményének termeiben, ifjúsági táboraiban, vagy az Új Nemzedék Központban. 
Interaktív prezentáció, és a hozzá kapcsolódó aktuális tájékoztató anyagokkal felszerelt 
információs – interaktív - szolgáltatást és dokumentációs szóróanyag elérhetőséget 
biztosítottunk. 

Hangszersimogatónap: A megyeszékhely zeneiskolájával olyan rendezvényt 
valósítottunk meg, ahol a fiatalok hangszerek széles választékával találkozhattak, és 
kipróbálhatták azokat. A leendő kis zenészek találkoztak zeneértő felnőtekkel - majdani 
„önmagukkal” és hangszereikkel – még a zeneiskolai beiratkozás előtt. 

"Talentum a családban" : szakmai kerekasztal beszélgetések szülők, 
hozzátartozók, pedagógusok számára: A célcsoport részére NTP-s szakemberrel 
szerveztünk találkozót, melyet célirányos kerekasztal beszélgetés követett. Elsősorban 
szülők és pedagógusok számára szervezett klubfoglalkozásokat kezdeményeztünk. 
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Konfliktuskezelő program fiatalok számára: A korosztályos és intergenerációs 
konfliktusok kezelése a támogatási időszakban is prioritást érdemlő terület mind 
intézményi, mind szabadidős társadalmi szinten. Az életkori sajátosságokból adódó 
pszhihés problémák felismerése, feldolgozása és feloldása. A szakértőink hozzáértésével 
és legjobb szándékával lebonyolított foglalkozások zárásakor azt éreztük, hogy nem 
értük el azt az eredményt, amit vártunk. A gyerekek viselkedésében látszólag nem volt 
jelentős változás. Mindezek ellenére hisszük, hogy nem volt hiábavaló a munkánk, 
hiszen rengeteg energiánk és erőfeszítésünk fekszik benne, s a tanulók is adtak pozitív 
irányú jelzéseket. 

Palóc Esély tehetségmagazin megjelentetése: Hiánypótló kiadvány, melyben 
publikáltuk a Nógrád megyei NTP-s programok legjavát, azok célját, a résztvevők körét. 
Ugyanakkor dokumentálásban segédkezett, hiszen a támogatott rendezvény sorozat a 
legjobb szándékunk ellenére sem keltette fel az írott média figyelmét. 

Salgótarján, 2018. július 27. 
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