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„Kalandvár” - nyílt szakmai nap és szülői fórum gyermekek, szülők és 

óvodapedagógusok számára 

 

A hagyományokhoz híven 2018. június 6-án, 4. alkalommal került megrendezésre, a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye által 

szervezett „Kalandvár” névre keresztelt program, melyre elsősorban az 5. életévüket betöltött 

óvodás gyermekek jelentkezését vártuk. Rendezvényünket ebben az évben az EFOP-3.1.6-16-

2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!”A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban c. projekt 

keretében valósítottuk meg. 

A rendezvényre a gyermekek szüleikkel, és az óvodákban dolgozó pedagógusokkal - 

nevelési munkát segítőkkel érkeztek. A regisztrációt követően a kis „kalandorok”, a 

szakszolgálat gyermekbarát folyosóján egy általános tájékoztatást kaptak Zsoldos Erzsébet 

tagintézmény-igazgató asszonytól, a tervezett délelőtti tevékenységekről.  

Öt állomás várta a versenyre kész csapatokat, ahol különböző képességfejlesztő 

játékos feladatokat kellett megoldaniuk a gyermekeknek, valamint pontokat szerezniük és 

haladni a győzelem felé. Miután a kis csapatok átvették a menetleveleiket, közösen 

csapatnevet választottak és egy hangos „Kalandra fel!”csatakiáltással kezdetét vette a játékos 

küzdelem, melyre a gyermekeket a szülők és a pedagógusok is elkísérték.  

A termekben folytatott tevékenységek vidám hangulatban teltek, és külön öröm volt 

mindenki számára, hogy az elkészült produktumokat a gyermekek hazavihették. Az 

állomásokon a képességfejlesztő foglalkozások előkészítői, segítői, végrehajtói a 

tagintézményben dolgozó szakalkalmazottak (logopédus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő, 

viselkedéselemző, fejlesztőpedagógus) voltak. A foglalkozások során célunk volt az, hogy 

játékos kereteken belül, önfeledt hangulatban végezzünk olyan feladatokat, melyekben 

spontán fejlődhet a résztvevő gyermek kreativitása, önbizalma, szem-kéz koordinációja, 

finommotorikus képessége, feladattudata, kognitív képessége.  

Az állomások közötti szünetben, a folyosón kis „szigetek” kerültek kialakításra, ahol a 

gyermekek, az őket kísérő szülők, pedagógusok, frissítő italokat és péksüteményeket 

fogyaszthattak el. 

Tagintézményünk egyik fejlesztőhelyiségében Zsoldos Erzsébet tagintézmény-

igazgató asszony tartott tájékoztatót - illetve az interaktív tábla segítségével képes 

összefoglalót - a tagintézmény rendezvényeiről, valamint az intézményben folytatott szakmai 

munka jellegéről, szükségességéről, hasznosságáról, eredményeiről. A szülők információkat 

szerezhettek arról, hogy milyen szolgáltatásokkal várja a Tagintézmény az iskolába készülő 

gyermekeket. 

A várva-várt eredményhirdetésig a szülők, gyermekek, tagintézmények pedagógusai 

kötetlen beszélgetést folytattak az itt szerzett élményekről. Jó lehetőség volt ez a rendezvény 

arra, hogy a partnerkapcsolatok erősödjenek.  

A gyermekek csillogó szemei és önfeledt mosolyuk igazolta számunkra, hogy érdemes 

a nyílt szakmai nap hagyományát tovább folytatni 

és ápolni a már meglévő jó kapcsolatokat.  

 

Karcag, 2018. 06. 06.  

 

 

               Marsi Noémi 

pedagógus, program megvalósító 
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