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A pályázati program célja az esélynövelés érekében kidolgozott komplex képességfejlesztő program 

terjesztése volt. A megvalósított rendezvények során száz hátrányos helyzetű iskola ismerkedett meg 

az informatív, logikus gondolkodást elősegítő oktató, szórakoztató, sportos, tudományos, művészeti, 

játékos, sakkos programokkal. Eljuttattuk a logikus és kreatív gondolkodást elősegítő, fejlesztő 

Sakkpalota oktatási programcsomagokat 100 db a területi hátrányból adódó és kisebb tanulói 

létszámmal működő, illetve a hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban oktató iskoláknak. Ehhez 

kapcsolódóan egy alkalommal 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzést biztosítottunk az érintett 

iskolák érdeklődő pedagógusai számára. A projektbe bevontunk szakképzett, sok éves tapasztalattal 

rendelkező, motivált pedagógusokat, akik segítették a komplex képességfejlesztő program általános 

iskolák számára történő megismertetését, valamint annak bevezetését. A Sakkpalota program 

megvalósításához szükséges eszközök megfelelő minőségben és mennyiségben álltak a 

rendelkezésünkre és számos lelkes önkéntes működött közre a kivitelezés során. 

A három konferenciával egybekötött akkreditált továbbképzést, Budapesten, a Graphisoft Parkban 

tartottuk, mivel a helyszín az ország minden részéről könnyen elérhető. Összesen 91 érdeklődő 

pedagógus vett részt. Az Alapítványunk jelenleg is ott szervezi az akkreditált továbbképzését.  

Megrendezésre kerültek 2018 tavaszán összesen 4 alkalommal a személyre szabott 

tehetséggondozást segítő Mini Sakk Fesztiválok, ahol személyre szabott tehetséggondozást elősegítő 

programokon vehetett részt az 1300 megjelent résztvevő. A megvalósult programok segítségével 

javult a gyermekek együttműködési készsége, megerősödött az önbizalmuk, fejlődött az 

alkalmazkodási képességük, a váratlan és szokatlan élethelyzetek megoldásának készsége és a 

fegyelmezettségük. A gyermekek élményszerű formában számtalan új, gyakorlati ismeretet, és 

elméleti tudást szereztek. A programok során lényegesen több nevelési feladatot is meg tudtak 

oldani, mint tanítási órák keretében, így személyiségük, pozitív életképük is számottevően fejlődött. 

Az érintett iskolákat személyes tájékozódás, tankerületi vezetőkkel való egyeztetést követően 

szólítottuk meg és ajánlottuk fel számukra a sakkpalota program megismerését, alkalmazását. A 4 

Mini Sakk Fesztivál helyszínei: 

- Benka Gyula Evangélikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, (Szarvas) 

- Somogyi Rezső Általános Iskola, (Kisvárda) 

- Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI, (Soltvadkert) 

- Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI, (Szeged) 

Az utolsó négy fesztivál helyszínének az ország különböző konvergencia régióiból választottunk olyan 

egy-egy, szakmai tapasztalattal rendelkező Sakkpalota Referencia Iskolát, ahová a területi hátrányból 

adódó, a kisebb tanulói létszámmal működő, a hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban oktató 

iskolák diákjai és pedagógusai is nagy eséllyel eljuthattak. 

 


