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A 2019-es Nemzeti Tehetség Programmal összhangban a Polgár Judit Sakk Alapítvány NTP-ITKK-M-190001 azonosítószámú projektje a célkitűzéseknek megfelelően az esélynövelésre épült, ennek
érdekében számos hátrányos helyzetű oktatási intézménnyel együttműködve a sakk népszerűsítését
és a kognitív képességek fejlesztését végeztük, innovatív tanulási környezet kialakításának támogatása
valósult meg. Számos hátrányos helyzetű fiatal ismerkedett meg az informatív, logikus gondolkodást
elősegítő oktató, szórakoztató, sportos, tudományos, művészeti, játékos, sakkos programokkal.
Sakkpalota oktatási csomagok kerültek kiosztásra a tehetséggondozásban számos projektet
működtető soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolában. Pedagógusok,
óvodapedagógusok számára akkreditált továbbképzéseket tartottunk Sakkpalota (30 órás képzés),
illetve Sakkjátszótér (10 órás képzés) címmel, ahol a szakemberek segítségével különböző hátrányos
helyzetű, kisebb tanulói létszámmal működő iskolák és óvodák pedagógusai kerültek bevonásra. A
továbbképzéseken 164 fő vett részt. Az óvodai és általános iskolai komplex készségfejlesztő program
szélesebb körű ismertetése érdekében bevontunk szakképzett, sok éves tapasztalattal rendelkező,
motivált pedagógusokat is. A továbbképzések helyszínéül elsősorban a budapesti Graphisoft Park
szolgált, amely kiváló helyszíne a programnak. Emellett az egyaránt fővárosi Evangélikus Pedagógiai
Intézetben, valamint a Happy Kids Nemzetközi Óvodában is tartottunk továbbképzéseket. A korábbi
évekhez hasonlóan a résztvevő gyermekek eddig felmerült igényeire válaszolva, a tanulást újfajta,
kooperatív tevékenységekkel megvalósítható, mintaértékű és adaptálható tehetséggondozó
programokat támogattunk. Személyre szabott tehetséggondozást segítő rendezvényeken vehettek
részt. A megvalósult programok jóvoltából számottevően javult a gyermekek együttműködési
készsége, megerősödött az önbizalmuk. A programok során lényegesen több nevelési feladatot is meg
tudtak oldani, mint tanítási órák keretében, így személyiségük, pozitív életképük is jelentősen fejlődött.
2019. október 12-én került megrendezésre változatos programokkal az V. Világsakkfesztivál. A fesztivál
részeként konferenciát rendeztünk világhírű előadókkal, ahol a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és a
sakk népszerűsítése volt a cél, amelynek az esemény maradéktalanul eleget tett. Változatos
versenyprogramokon minden korosztály, amatőrök és profik is kipróbálhatták magukat. A fesztivál
részeként a Sakkpalota program minőségbiztosítása érdekében pedagógus találkozót is tartottunk. A
pedagógusok, versenyzők, szakemberek mellett a Világsakkfesztiválra számos iskolai csoport is
ellátogatott, a programokba közvetlenül több mint 600 fő csatlakozott be aktívan, az érdeklődőkkel
együtt a látogatók száma meghaladta a 7000 főt. Így kijelenthető, hogy nagyon sikeres rendezvényt
sikerült lebonyolítani.
A pályázati programot a szakemberek és pedagógusok mellett önkéntesek is segítették.

