
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI TEHETSÉGGONDOZÓ RENDEZVÉNYEK

„Mindenütt találni tehetségeket. A kérdés az, miként adjunk lehetőséget ennek kifejezésére és

kibontakoztatására.” (Garri Kaszparov)

Intézményen  kívüli  tehetséggondozó  rendezvények  közül  néhányat,  melyet  itt

megjelenítünk,  saját  szervezésűek,  vagy  résztvevőként  kapcsolódtunk  be partnereink

rendezvényébe.  Ezek  a  programok  alkalmasak  egymás  tevékenységeinek  és  értékeinek,

tehetséggondozó  szemléletének és  gyakorlatának  megismerésére,  valamint  a  szakmai

beszélgetések,  fórumok,  és  előadások,  játékok,  gyakorlati  bemutató  napok  inspirációt

jelentenek  saját  gyakorlatunk  megújítására  vagy  továbbfejlesztésére,  új  utak  keresésére.  

A  rendezvények  módot  adnak  az  együttgondolkodásra,  kölcsönös  tanulásra.  

Az előadások, a gazdag játék-, és eszközkínálat lehetőséget nyújt az érdeklődő gyermekek és

szüleik  részére,  hogy  bepillantást  nyerjenek  a  többféle  intézményben  megvalósuló

tehetséggondozó munkákba. A családok együtt játszhatnak, és megfigyelhetik a gyermekeket,

mi  iránt  érdeklődnek  intenzíven,  miben  ügyesek,  tanácsokat  kaphatnak  az  otthoni

foglalkoztatáshoz és ez jó alkalom lehet a „tehetség ígéretek” felismerésére is. A versenyeken,

a  kihívást  jelentő  játékok  során  a  gyerekek  összemérhetik  tudásukat  és  képességeiket,  ez

egyúttal „önbemérés” is, mi az, amiben nagyon sikeres, mi az, amit még érdemes gyakorolni.

Találkozhatnak hasonlóan kiemelkedő érdeklődést  mutató társaikkal,  és ez számukra nagy

élményt, és feltöltődést jelent. 
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https://www.citatum.hu/szerzo/Garri_Kaszparov


2016/2017. évi tehetséggondozó rendezvények

 Szolnok Napja

 Világsakk  fesztivál  (megvalósításban  történő  részvétel  a  Szolnok  Városi  Óvodák,

Hétszínvirág Tagintézménye képviseletében: Balázsné Figusch Erika – Pirók Mónika)

                         

2017/2018. évi tehetséggondozó rendezvények

 Szolnok Napja

 Magyar Tehetséggondozó Társaság, és a Bethlen Gábor Református Iskola és Óvoda

országos  rendezvénye  (szekció  előadás  a  Szolnok  Városi  Óvodák  képviseletében

„Tájékozódj a méhecskével”, Pirók Mónika).

 „Nasa Radost” Iskoláskor Előtti Nevelési Intézmény (Szabadka) tehetségnapon Zengő

tagintézmény gyermekeinek bemutatkozása, „Zengő bongó” Kisegyüttes

                                                                                  

                  

2018/2019. évi tehetséggondozó rendezvények

 Szolnok Napja

 „Nasa  Radost”  Iskoláskor  Előtti  Nevelési  Intézmény  tehetségnapok  rendezvényen

történő részvétel (Szabadka) 

 Magyar Tehetséggondozó Társaság 29. Országos Tehetséggondozó  Konferenciája 

(2 fő)
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2019/2020. évi tehetséggondozó rendezvények

 „Világunk virága” Szolnoki tankerületi Központ Konferenciája - a sajátos  nevelési

igényű  és  a  beilleszekdési  tanulási,  magatartási  nehézséggel  küzdő  tanulók

tehetségfejlesztéséről - EFOP- 3.1.6-16-2017-00026 (2019. május 21.) (2 fő)  

 Matehetsz Tehetséghálózati Műhelyfoglalkozás Szolnok  (2019. április 25.) (1 fő )

 Matehetsz Tehetséghálózati Műhelybeszélgetés Eger ( 2019. május 9.) ( 4 fő)

 Matehetsz Tehetséghálózati Műhelybeszélgetés Szolnok ( 219. november 4.)  (2 fő)
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