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Jelen pályázat célja a Szitakötő integrált ökológiai és irodalmi folyóirat megjelentetésének 
támogatása volt, hogy a 2018/19-es tanévben továbbra is zavartalanul működhessen oktatási 
programunk. A közhasznú Liget Műhely Alapítvány 2008 óta működteti a folyóiratra alapozó 
Szitakötő programot. A programban résztvevő minden hazai tanintézménybe ellátogattunk, 
hogy a pedagógusok és a diákok számára élményszerű, interaktív foglalkozásokat tartsunk. A 
szülőknek és más érdeklődőknek is lehetőséget biztosítottunk a részvételre a minél szélesebb 
körű hatás érdekében. A program rendkívül népszerű a diákok, a pedagógusok, sőt, a családok 
körében is. 

A folyóirat eddig számos gyakorló tanítás, bemutató óra, pedagógus szakdolgozat, központi 
felvételi szövegértő feladat anyagaként hasznosult. A honlapon már több mint 5500, a lap 
cikkeihez kapcsolódó segédanyag tölthető le ingyenesen. A programban résztvevő 
pedagógusok igen változatosan tudták felhasználni a tehetségazonosítástól a fejlesztésen át a 
folyóiratban meghirdetett kreatív pályázati lehetőségek igénybevételéig. Akkreditált Kiváló 
Tehetségpontként lehetőséget kínáltunk a pedagógusok és a kiemelten tehetséges diákok 
egyéni mentorálására, valamint gyakornoki programjaink résztvevőit is bevontunk a szakmai 
feladatok ellátásába. Mivel módszertanunk a környezeti és művészeti nevelés integrálására 
alapoz, valamint kimondott célja a kommunikáció és a szociális érzékenység fejlesztése, a 
tehetségsegítő szakemberek sikerrel alkalmazzák a nyelvi, vizuális, természettudományos, 
interperszonális és intraperszonális tehetségek segítésekor. Számos tehetségfejlesztő ökológiai 
és művészeti szakkör, olvasóklub működik az iskolákban és könyvtárakban, amelyek a 
Szitakötőben megjelent írásokra alapozzák működésüket. 

A folyóirat 400 hazai könyvtárban érhető el, illetve rendszeresen támogatunk folyóirat 
példányokkal határon túli és hátrányos helyzetű településeken működő könyvtárakat, 
közösségi házakat, civil és szakmai szervezeteket, tanodákat. 

A folyóirat példányai mintegy 8 000 diákhoz, 1000 pedagógushoz és tehetségsegítő 
szakemberhez jutottak el. A honlapon szabadon letölthető segédanyagokat számos hazai és 
határon túli oktatási intézményben használták a tanítási órákon, Szitakötő szakkörökön, 
tehetségfejlesztő foglalkozásokon. A segédanyagok, szakmai tapasztalatok megosztása révén 
erősödött a pedagógusok szakmai összefogása. A program nyújtotta szakmai mentorálás és 
publikációs lehetőség hatására a pedagógusok motiváltabban foglalkoznak a tehetséges 
diákokkal. A folyóiratszámokban meghirdetett kreatív alkotói pályázatok aktivizálták a 
diákokat, a nyerteseket a sikerélmény pozitív visszajelzése további munkára, elmélyedésre 
buzdítja. 

 

                



 

 

 

 


