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A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményének beszámolója az 

EFOP 3.1.6 projekt IV. negyedévi megvalósításáról 

                  

 „Áldás vagy átok?!” gondolatébresztő előadássorozat szülőknek 

 

     A fenti címmel rendeztük meg újra 5 alkalmas, egymásra épülő, ismeretátadó, 

szemléletformáló interaktív előadássorozatunkat – főleg szülőknek, a sikeres előmenetel 

támogatására – a J-N-SZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményében. Itt a 

már „azonosított tehetségek” szülei mellett szeretettel vártuk azokat a szülőket is, akik esetleg 

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

gondolkodásmódja az átlagtól eltér, valamint a tehetség téma iránt érdeklődőket is. 

     Az 5 alkalmas rendezvénysorozaton összesen 20 résztvevő jelent meg. Az előadások oldott 

légkörben, jó hangulatban zajlottak, a hallgatóság aktív részvételével.  

Az előadások tartalmáról: 

1. ALKALOM: 2018.10.17. Muszkalay Hedvig: Áldás, vagy átok?  Gondolatok a 

tehetségről Előadás és interaktív beszélgetés a tehetségről, annak „napos és árnyékos” 

oldalairól, a tehetséggondozás történetéről és buktatóiról, néhány híres tehetség életútjáról, és 

saját élmény szerzése a kreativitásról, másképp gondolkodásról találós kérdéseken keresztül.  

2. ALKALOM: 2018.11.07. Ádám Anikó és Kardos Krisztián: Küzdd le, oldd meg, éld át! 

Beszélgetés és előadás egy autizmussal élő gyermekét még felnőtt korában is támogató 

édesanyával és kiemelkedő képességű fiával, mindkettőjük szemszögéből. Rövid 

bemutatkozást követően érzékenyítésként 2 videó megtekintésével, motivációs gyakorlatokkal, 

majd az élettörténet részletesebb ismertetésével, végül interaktív beszélgetéssel, melyben az 

előadók sorra megválaszolták a rájuk záporozó kérdéseket. 

3. ALKALOM: 2018.11.21. Tureczki Krisztina: Játszva tanulás és innovatív 

tehetséggondozás a Mathias Corvinus Collegiumban Itt megismerkedhettünk az MCC 

oktatási alapelveivel, képzési struktúrájának sajátosságaival, részletesebben betekinthettünk az 

idei nyári táboruk életébe. Bepillanthattunk az e-learning rendszerbe, az oktatóvideókba, a FIT-

csoportok kiválasztásába és az MCC egyéb programjaiba. 

4. ALKALOM: 2018.11.28. Salánkiné Szilvás Anett: Tehetség, kreativitás, érzelmi 

intelligencia Előadás és beszélgetés a tehetséges gyermekek jellemzőiről. Hogy mennyi 

energiát fektessünk a tudatos fejlesztésbe, a szülők szerepéről a tehetséggondozásban, az 

érzelmi intelligenciáról és a rezilienciáról. Hogyan fejleszthető az érzelmi intelligencia a 

családon belül? Témáink voltak még a játszás, a jó mese, a kommunikáció és érzelmek és egyéb 

nevelési alapelvek. Befejezésként pedig a 

résztvevők kipróbálhattak egy önismereti játékot. 

5. ALKALOM: 2018.12.05.  Bogdán Evelin: 

Tanulástechnikák, memóriakampók Az 

előadáson a „tehetség témakörben” ismerkedhettek 

meg a résztvevők a tanulási technikákkal, a 

memóriatechnikákkal, a tehetséges gyermekek 
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esetében is alkalmazható tanulásmódszertani lehetőségekkel (pl. memória kampók, gondolat 

térkép, stb.). Ezek közül többet ki is próbálhattak, ami mindenki számára nagy élményt és 

kellemes „agytornát” biztosított. 
 

    

 

 

Előadássorozatunkat hasonló tartalommal még egyszer megismételjük, várhatóan 2019 

áprilisától, amikor továbbra is minden érdeklődőt szeretettel látunk! 

                                                                                                             

Szolnok, 2018. december 21.                                                       Muszkalay Hedvig 

                                                                                              tehetségfejlesztő pedagógus 

 


