Beszámoló a Nemzeti Tehetség Program keretében a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában megvalósult programról

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett,
"A matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését szolgáló
hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása" című, NTP-MTTD-20-0070
pályázati azonosítón nyilvántartásba vett A Nagykunság vízi világa és vízgazdálkodása
című pályázat a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KovátsTehetségpontjában valósult meg, 2020. június 1 és 2021.december 20. között.
A nyertes pályázat 1 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt résztvevői, a Kováts-os felsős diákok a 60 órás programot a biológia-, a
fizika-, a földrajz-, a kémia tehetséggondozó körökön teljesítették. A Nagykunság vízi
világához és vízgazdálkodásához kapcsolódóan végeztek anyaggyűjtéseket, elemzéseket,
méréseket, kísérleteztek, ismerkedtek a kísérletezés, a kutatás módszertanával, tartottak
kiselőadást. Tapasztalatszerző tanulmányi utakat valósítottunk meg. Tiszafürednél, a Tiszatavon a Tavi-túra keretében a mocsárvilág eldugott részeinek, a madárkolóniáknak, telepes
fészkelőhelyüknek, a hódok és vidrák életének felfedezése volt a téma. Kiskörén a vízerőmű
és a vízlépcső, Közép-Európa legnagyobb hallépcsőjének megtekintése szerepelt. A helyi
tapasztalatszerző utakhoz kapcsolódott a mozgás megszerettetése, hisz kerékpárral
közelítették meg a helyszíneket, ezzel az egészséges életmódra, az egymásra figyelésre,
egymás segítésére nevelést is előtérbe helyeztük. A kerékpártúrák célállomása volt: Kecskeritó, Berekfürdő, Zádor-híd, Hortobágy-folyó (megyehatár). A dévaványai szaktábort két
egynapos útra cseréltük, a járványügyi helyzetre tekintettel nem ottalvósra szerveztük. Az
utazási korlátozások idejére a témához vetélkedőket hirdettünk, így a következő
megmérettetések voltak: Hortobágyi hármas határ, a Szentágotai Csárda betyárhistória;
Kecskeri puszta története, élővilága; Kunok és a Nagykunság; Karcag, a Nagykunság
fővárosa. A Tehetségnapon az iskolatársakat is bevontuk a kísérletezésbe, a biológia
körösöknek a témához készített memóriajátékába. Az év során készített rajzokat, logóterveket
kiállítottuk. Ezen a napon értékeltük és lezártuk A Nagykunság vízi világa és
vízgazdálkodása projekt megvalósítását, mely során a játékos tanulás mellett jutott idő a
lazító, szabadidős programokra, mint pl. a kézműveskedésre, a társasjátékozásra.
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