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A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményének beszámolója az 

EFOP 3.1.6 projekt 2. negyedévi megvalósításáról 
                

„Áldás vagy átok?!” gondolatébresztő előadássorozat szülőknek 

                     

 

     A fenti címmel rendeztünk 5 alkalmas, egymásra épülő, információ átadó, szemléletformáló 

interaktív előadássorozatot szülőknek, a sikeres előmenetel támogatására a J-N-SZ Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében. Itt nem csak azokat a szülőket kívántuk 

„megcélozni”, akiknek a gyermekei már részt vesznek valamilyen tehetségfejlesztő 

programban, és elismertek a saját tehetség területükön, hanem azokat a szülőket is, akik esetleg 

csak azt érzékelik, hogy gyermekük „másképp működik”, mint a többiek, viselkedése, 

gondolkodásmódja az átlagtól eltér, esetleg különböző iskolai problémái is vannak. 

     Fő célunk az volt, hogy segítséget nyújtsunk a szülőknek tehetséges gyermekeik – nem 

mindig könnyű – nevelésében. 

     Az 5 alkalmas rendezvénysorozaton összesen 5 előadó és 17 résztvevő jelent meg. Így az 

előadások légkörét a „családiasság” jellemezte. Az előadások meghallgatása mellett volt 

alkalom a felmerülő kérdések megvitatására, véleménycserére, interaktív játékokra, saját 

élmény szerzésére is.  

Az előadások tartalmáról: 

1. ALKALOM: 2018. 04. 18. Muszkalay Hedvig: Áldás, vagy átok?  Gondolatok a tehetségről  

Előadás és interaktív beszélgetés a tehetséggondozás történetéről, a különböző tehetség 

modellekről és területekről, a hazai tehetséggondozás buktatóiról, híres tehetségekről, és saját 

élmény szerzése a kreativitásról, másképp gondolkodásról találós kérdéseken keresztül.  

2. ALKALOM: 2018. 04. 26.  Bogdán Evelin: Tanulás technikák, memóriakampók  
Az előadáson a „tehetség témakörben” ismerkedhettek meg a szülők a tanulási technikákkal, a 

memóriatechnikákkal a tehetséges gyermekek nevelésével járó tanulásmódszertani 

lehetőségekkel. Ezek közül többet ki is próbálhattak. 

3. ALKALOM: 2018. 05. 17. Salánkiné Szilvás Anett: Tehetség, kreativitás, érzelmi 

intelligencia Előadás és beszélgetés a tehetséges gyermekek jellemzőiről, a szülők szerepéről 

a tehetséggondozásban, az érzelmi intelligenciáról és a rezilienciáról. Hogy hogyan fejleszthető 

az érzelmi intelligencia a családon belül?  A játszásról, a jó meséről és még sok hasznos 

tudnivalóról a gyermekneveléssel kapcsolatban.  

4. ALKALOM: 2018. 05. 30. Császár István: A tehetséges tanulók támaszai Előadás és 

beszélgetés a Nemzeti Tehetség Programról és a 

tehetséggondozásról. Állami és civil 

szerepvállalásról, a változásokról a gyermekek 

fejlődésében, a tehetség felismerésének színtereiről, 

az azonosítás nehézségeiről és a pályázati 

lehetőségekről. 

5. ALKALOM: 2018. 06. 06. Tureczki Krisztina: 

Játszva tanulás és innovatív tehetséggondozás a 
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Mathias Corvinus Collegiumban Előadás és az e-learning rendszer kipróbálása. Ez 

alkalommal megismerkedhettünk az MCC oktatási alapelveivel, oktatási központjaival, képzési 

struktúrájával, az e-learning rendszerrel és az oktatóvideókkal. Betekinthettünk még a FIT-

csoportok kiválasztásába és az MCC különböző rendezvényeibe is. 

     Előadássorozatunkat – terveink szerint hasonló tartalommal – megismételjük ez év 

októberétől, illetve 2019. áprilisától, amire természetesen minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 
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Szolnok, 2018. június 26.                                                            Muszkalay Hedvig 

                                                                                              tehetségfejlesztő pedagógus 

                 programfelelős 

 


