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TEMATIKA, 1. rész  

Foglalkozás megnevezése 
Foglalkozás 

időpontja 

Foglalkozás 

helyszíne 

Foglalkozás 

óraszáma 

Foglalkozás 

témája 

Foglalkozáson 

résztvevők száma 
Foglalkozás típusa 

Tájékoztató délután 2020. január 

28. kedd 

Hétszínvirág 

Tagintézmény, 

nevelői szoba 

1 óra "Méhecske" a 

világűrben 

15 fő Tájékoztató; Online 

tájékoztató, csoportos 

tehetség tanácsadás 

(ill egyeztetett időpontban) 

Tájékoztató délután 2020. január 

28. kedd 

Hétszínvirág 

Tagintézmény, 

csoportszoba 

1 óra "Méhecske" a 

világűrben 

15 fő Tájékoztató; Online 

tájékoztató, csoportos 

tehetség tanácsadás 

(ill egyeztetett időpontban) 

Pályázat nyitó rendezvény 2020. február 

1. szombat 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

csoportszobák, 

tehetségműhely 

4 óra Méhecske a 

világűrben 

22 fő gyermek, 22 

fő szülő, 5 fő 

tehetségfejlesztő 

pedagógus, 

programvezetők, 

meghívott 

vendégek  

(60-70 fő) 

Komplex és Tájékoztató 

szülők számára 

Csillagászat- interaktív 

előadás; 

műhelyfoglalkozás. Nyílt 

foglalkozás szülőknek, 

óvodapedagógusoknak 

(természeti-logikai-téri-viz, 

interp) 

2020. február 

5. szerda 

Hétszínvirág 

tagintézmény 

1 óra Csillagvárosok, 

galaxisok 

8+14 fő 

(tehetségműhely, 

csoportközi 

tehetséggondozás) 

Gazdagító 
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Műhelyfoglalkozás 

(természeti-logikai-téri-viz, 

interp) 

2020. február 

6. csütörtök 

JNSZ Megyei 

Levéltár 

2 óra 10 

órától 

Csillagtérkép 

készítés 

8+14 fő 

(tehetségműhely, 

csoportközi 

tehetséggondozás) 

Fejlesztő 

Könyvtárlátogatás és 

kölcsönzés (természeti, 

interperszonális, 

intraperszonális) 

2020. február 

12. szerda 

Verseghy Ferenc 

Gyermekkönyvtár 

13. 30 

1 óra Az Univerzum 8+14 fő 

(tehetségműhely, 

csoportközi 

tehetséggondozás) 

Lazító 

Csillagászat-interaktív 

előadás, műhelyfoglalkozás 

(természeti, téri-víz, 

interpersz, log-mat) 

2020. február 

19. szerda 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely 

1 óra Csillagunk, a 

Nap 

8 fő Gazdagító 

Műhelyfoglalkozás 

(természeti-logikai-téri-viz, 

interp) 

2020. február 

26. szerda 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely; 

csoportszoba 

1 óra Csillagvárosok, 

Nap 

8+14 fő 

(tehetségműhely, 

csoportközi 

tehetséggondozás) 

Lazító 

Széchenyi Sportiskola 

dráma tehetségműhely 

foglalkozáson történő 

részvétel 

2020. február 

27. csütörtök 

Széchenyi Körúti 

Sportiskolai 

Általános Iskola 

és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

2 óra Drámajáték 

foglalkozás 

8 fő Fejlesztő 

Csillagászat-interaktív 

előadás, műhelyfoglalkozás 

(természeti, téri-víz, 

interpersz, log-mat) 

2020.  

március 4. 

szerda 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely; 

csoportszoba 

1 óra A Naprendszer 

8+14 fő 

(tehetségműhely, 

csoportközi 

tehetséggondozás) 

Gazdagító 

Tájékoztató délután és 

előadás 

2020. március 

12. csütörtök 

Hétszínvirág 

Tagintézmény, 

csoportszoba 

1 óra Tehetség-

felismerés és 

lehetséges 

akadályai 

14 fő; 12 

fő+tagintézmény 

vezető, projekt 

koordinátor 

Interaktív előadás, 

beszélgetés, csoportos 

tehetség tanácsadás  

(egyéni tanácsadás 

egyeztetett időpontban) 
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TEMATIKA, 2. rész  

Foglalkozás 

megnevezése 

Foglalkozás 

időpontja 

Foglalkozás 

helyszíne 

Foglalkozás 

óraszáma 
Foglalkozás témája 

Foglalkozáson 

résztvevők száma 
Foglalkozás típusa 

Tájékoztató délután 2020. 

szeptember 

15. kedd 

Hétszínvirág 

Tagintézmény, 

nevelői szoba 

1 óra "Méhecske" a 

világűrben 

 

15 fő Tájékoztató; Online 

tájékoztató, csoportos 

tehetség tanácsadás 

(ill egyeztetett időpontban) 

Tájékoztató délután 2020. 

szeptember 

15. kedd 

Hétszínvirág 

Tagintézmény, 

csoportszoba 

1 óra "Méhecske" a 

világűrben 

 

15 fő Tájékoztató; Online 

tájékoztató, csoportos 

tehetség tanácsadás 

(ill egyeztetett időpontban) 

Műhelyfoglalkozás 

(természeti-logikai-téri-

viz, interp) 

2020. 

szeptember 

23. szerda 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely 

1 óra Kicsoda méhecske? 

Méhecske a világűrbe 

készül. 

8 fő Gazdagító 

Műhelyfoglalkozás, 

Nyílt foglalkozás 

óvodapedagógusoknak 

(természeti-logikai-

téri-viz, interp) 

2020. 

szeptember 

24. csütörtök 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely 

1 óra A Naprendszer 

 

8 fő Gazdagító 

Műhelyfoglalkozás, 

Nyílt foglalkozás 

szülőknek (természeti-

logikai-téri-viz, interp) 

2020. 

szeptember 

30. szerda 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely 

1 óra A Naprendszer 

 

8 fő Gazdagító 
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Műhelyfoglalkozás 

(természeti-logikai-téri-

viz, interp) 

2020. 

október 7. 

szerda 

NEFAG-

Széchenyi 

Parkerdő 

3 óra Algoritmus a 

természetben 

 

8+14 fő 

tehetségműhely, 

csoportközi 

tehetséggondozás 

Lazító 

Műhelyfoglalkozás 

(természeti-logikai-téri-

viz, interp) 

2020. 

október 14. 

szerda 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely 

1 óra A Naprendszer, a 

világűr 

 

8 fő Fejlesztő 

Csillagászat-interaktív 

előadás, 

műhelyfoglalkozás 

(természeti, téri-víz, 

interpersz, log-mat) 

2020. 

október 21. 

szerda 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely; 

csoportszoba 

1 óra Fénylő utazók 

(üstökös, meteoroid) 

 

8+14 fő 

tehetségműhely, 

csoportközi 

tehetséggondozás 

Gazdagító 

Műhelyfoglalkozás 

(természeti-logikai-téri-

viz, interp) 

2020. 

november 4. 

szerda 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely 

1 óra Fénylő utazók 

 

8+14 fő 

tehetségműhely, 

csoportközi 

tehetséggondozás 

Fejlesztő 

Csillagászat-interaktív 

előadás, 

műhelyfoglalkozás, 

Nyílt foglalkozás 

szülőknek, 

óvodapedagógusoknak 

(természeti, téri-víz, 

interpersz, log-mat) 

2020. 

november 5. 

csütörtök 

Hétszínvirág 

tagintézmény 

1 óra  

Földünk 

 

8+14 fő 

tehetségműhely, 

csoportközi 

tehetséggondozás 

Gazdagító 

Műhelyfoglalkozás 

(természeti-logikai-téri-

viz, interp) 

2020. 

november 

11. szerda 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely; 

csoportszoba 

1 óra Földünk, Kristályok és 

ásványok színes világa. 

Interaktív foglalkozás 

 

8+14 fő 

tehetségműhely, 

csoportközi 

tehetséggondozás 

Gazdagító 
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Műhelyfoglalkozás 

(természeti-logikai-téri-

viz, interp) 

2020. 

november 

18. szerda 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely; 

csoportszoba 

1 óra A kis űrutazók 

 

8 fő Lazító 

Pályázat tehetségnap, 

Nyílt foglalkozás 

szülőknek, 

óvodapedagó-

gusoknak 

2020. 

november 

26. csütörtök 

Aba-Novák Agóra 

Kutlurális 

Központ 

5 óra "Bolygóközi kalandok" 

 

a. 4 tehetségműhely 

x8, 32 fő gyermek; 

1x+14 fő- csoportközi 

tehetséggondozásban 

résztvevők: 46 fő; 

Tehetségműhely 

vezetők: 8 fő, 

Tehetséggondozásban 

résztvevő gyermekek 

szülei, kb. 16 fő=70; 

b. Szervezők-

programfelelősök, 

önkéntesek, meghívott 

vendégek  

(felső vezetés, tagint 

vez, Szolnok város, 

partn képv): 20 fő;  

c. Összesen várható: 

90 fő 

Komplex 
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Pályázati tehetségnap 

előadások 

2020. 

november 

26. csütörtök 

Aba-Novák Agóra 

Kutlurális 

Központ 

3 óra "Méhecske és a 

csillagok" 

Pirók Mónika: Program 

bemutatása 30'; 

Tehetséggondozás, 

tehetségfejlesztés-30'; 

Szalkári Zétény: 

Gondolkodás-fejlesztés 

programozással, 30'; 

Ujlaki Csaba: 

Csillagaink, 30' 

Kollégák, szülők, 

meghívott vendégek, 

partnereink 

képviselői; maximum 

80 fő 

Előadás és interaktív 

bemutató 

Műhelyfoglalkozás 

(természeti-logikai-téri-

viz, interp) 

2020. 

december 2. 

szerda 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely 

1 óra Robotok az űrben 

 

8 fő Gazdagító 

Műhelyfoglalkozás 

(természeti-logikai-téri-

viz, interp) 

2020. 

december 9. 

szerda 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely 

1 óra Robotok az űrben 

 

8 fő Gazdagító 

Műhelyfoglalkozás, 

Nyílt foglalkozás 

szülőknek (természeti-

logikai-téri-viz, interp) 

2020. 

december 

10. csütörtök 

Hétszínvirág 

tagintézmény, 

tehetségműhely 

1 óra Robotok az űrben 

 

8+14 fő 

(tehetségműhely, 

csoportközi 

tehetséggondozás) 

Komplex 
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Projekt záró rendezvény 2020. 

december 

15. kedd 

Hétszínvirág 

Tagintézmény, 

csoportszoba 

1 óra  

"Méhecske" a 

világűrben 

 

22 fő szülő, 

programfelelősök, 

meghívott vendégek; 

várhatóan összesen 30 

fő 

Tájékoztató; Online 

tájékoztató, csoportos 

tehetség tanácsadás 

(ill egyeztetett időpontban) 

Projekt záró rendezvény 2020. 

december 

15. kedd 

Hétszínvirág 

Tagintézmény, 

csoportszoba 

1 óra  

"Méhecske" a 

világűrben 

 

16 fő (nevelőtestület, 

tagintézmény vezető); 

programfelelősök, 

meghívott vendégek; 

várhatóan 20 fő 

Tájékoztató; Online 

tájékoztató, csoportos 

tehetség tanácsadás 

(ill egyeztetett időpontban) 
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DISSZEMINÁCIÓ, 1. rész  

 

CÉLCSOPORT 

 

+5 vállalt 

INFORMÁCIÓ ÁTADÁS TÁRGYA 

kézzelfogható eredmények (produktum, 

kézikönyvek, tematika, szakmai 

tapasztalat, módszertan, projekt 

megvalósításának tapasztalatai, áttétesen 

érvényesülő hatások- 

személyiségfejlődés, készségek alakulása 

SZINTJE 

belső, 

helyi, 

regionális, 

országos, 

nemzetközi 

ESZKÖZE, FORMÁJA 

könyv, újság, magazin, ingyenes 

reklámújság, tájékoztató, 

szakkiadvány, hirdető tábla, rádió, 

televízió, CD/DVD, honlap, 

közösségi portál, video megosztó 

portál, nyilvános kihangosító eszköz 

IDŐPONTJA IDŐTARTAM 

óvodapedagógusok tematika, módszertan belső 
hirdető tábla, tájékoztató, online 

tájékoztató 

2019. 

november 5. 
60’ 

szülők, önkéntesek tematika, módszertan belső 
hirdető tábla, tájékoztató, online 

tájékoztató 

2019. 

november 5. 
60’ 

szülők, 

óvodapedagógusok, 

önkéntesek, 

partnerek 

tematika helyi honlap, hirdető tábla, tájékoztató 
2019. 

november 8. 
 

szülők, 

óvodapedagógusok, 

önkéntesek, 

partnerek 

projekt megvalósításának tapasztalatai, 

személyiségfejlődés, készségek alakulása, 

produktum, szakmai tapasztalat 

helyi honlap, hirdető tábla, tájékoztató 
2020.  

július 15. 
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CÉLCSOPORT 

 

+5 vállalt 

INFORMÁCIÓ ÁTADÁS TÁRGYA 

kézzelfogható eredmények (produktum, 

kézikönyvek, tematika, szakmai 

tapasztalat, módszertan, projekt 

megvalósításának tapasztalatai, áttétesen 

érvényesülő hatások- 

személyiségfejlődés, készségek alakulása 

SZINTJE 

belső, 

helyi, 

regionális, 

országos, 

nemzetközi 

ESZKÖZE, FORMÁJA 

könyv, újság, magazin, ingyenes 

reklámújság, tájékoztató, 

szakkiadvány, hirdető tábla, rádió, 

televízió, CD/DVD, honlap, 

közösségi portál, video megosztó 

portál, nyilvános kihangosító eszköz 

IDŐPONTJA IDŐTARTAM 

szülők  

módszertan, személyiségfejlődés, 

készségek alakulása 

produktum 

belső tájékoztató 
2019. 

november 9.  
30’ 

óvodapedagógusok, 

szülők  

módszertan, szakmai tapasztalat 
 

helyi tájékoztató 
2019. 

november 13. 
60’ 

szülők, 

óvodapedagógusok

 

módszertan, bemutató 
 

helyi tájékoztató 
2020.  

január 8.  
60’ 

szülők, 

óvodapedagógusok

 

módszertan, bemutató 
 

belső tájékoztató 
2020.  

január 15. 
60’ 

szülők, 

óvodapedagógusok

 

módszertan, bemutató 
 

belső tájékoztató 
2020.  

február 5. 
60’ 
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DISSZEMINÁCIÓ, 2. rész  

 

CÉLCSOPORT 

 

+5 vállalt 

INFORMÁCIÓ ÁTADÁS TÁRGYA 

kézzelfogható eredmények (produktum, 

kézikönyvek, tematika, szakmai 

tapasztalat, módszertan, projekt 

megvalósításának tapasztalatai, áttétesen 

érvényesülő hatások- személyiségfejlődés, 

készségek alakulása, … 

SZINTJE 

belső, helyi, 

regionális, 

országos, 

nemzetközi 

ESZKÖZE, FORMÁJA 

könyv, újság, magazin, ingyenes 

reklámújság, tájékoztató, 

szakkiadvány, hirdető tábla, rádió, 

televízió, CD/DVD, honlap, 

közösségi portál, video megosztó 

portál, nyilvános kihangosító eszköz 

IDŐPONTJA IDŐTARTAM 

óvodapedagógusok tematika, módszertan belső hirdető tábla, tájékoztató 2020. 09. 15. 60’ 

szülők, önkéntesek tematika, módszertan belső hirdető tábla, tájékoztató 2020. 09. 15. 60’ 

óvodapedagógusok, 

szülők, fejlesztő 

szakemberek, 

partnerek 

tematika helyi honlap, online tájékoztató 2020. 09. 20.  

óvodapedagógusok, 

szülők, fejlesztő 

szakemberek 

módszertan, szakmai tapasztalat, 

személyiségfejlődés, készségek 

alakulása, kiállítás 

helyi 
tájékoztató 

 írott sajtó, televízió 
2020. 11. 26. 

de Játszódélelőtt 

5ó 

du Szakmai 

előadás 3ó 

óvodapedagógusok 
projekt megvalósításának tapasztalatai 

 
belső tájékoztató 2020. 12.15. 60’ 

szülők, önkéntesek, 

meghívott vendégek 

projekt megvalósításának tapasztalatai 

 
belső tájékoztató 2020. 12.15. 60’ 

szülők, 

óvodapedagógusok, 

önkéntesek, partnerek 

projekt megvalósításának tapasztalatai, 

személyiségfejlődés, készségek alakulása, 

produktum, szakmai tapasztalat 

helyi honlap, hirdető tábla, tájékoztató 2020. 12.20.  
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CÉLCSOPORT 

 

+5 vállalt 

INFORMÁCIÓ ÁTADÁS TÁRGYA 

kézzelfogható eredmények (produktum, 

kézikönyvek, tematika, szakmai 

tapasztalat, módszertan, projekt 

megvalósításának tapasztalatai, áttétesen 

érvényesülő hatások- személyiségfejlődés, 

készségek alakulása, … 

SZINTJE 

belső, helyi, 

regionális, 

országos, 

nemzetközi 

ESZKÖZE, FORMÁJA 

könyv, újság, magazin, ingyenes 

reklámújság, tájékoztató, 

szakkiadvány, hirdető tábla, rádió, 

televízió, CD/DVD, honlap, közösségi 

portál, video megosztó portál, 

nyilvános kihangosító eszköz 

 

IDŐPONTJA IDŐTARTAM 

óvodapedagógusok 
módszertan, bemutató, szakmai 

tapasztalat 

 

helyi tájékoztató 2020. 09. 24. 60’ 

szülők 

 

módszertan, bemutató, szakmai 

tapasztalat 

 

belső tájékoztató 2020. 09. 30. 60’ 

szülők, 

óvodapedagógusok, 

önkéntesek, 

meghívott vendégek 

módszertan, bemutató, szakmai 

tapasztalat 

 

belső tájékoztató 2020. 11. 05. 60’ 

szülők, 

óvodapedagógusok, 

önkéntesek, 

meghívott vendégek 

módszertan, bemutató, szakmai 

tapasztalat 

 

belső tájékoztató 2020. 12. 10. 60’ 

 

Készítette: Pirók Mónika a pályázat írója, koordinátora 


