
 

 

 

 

Beszámoló 

 

NTP-ITKK-M-20 

 

A 2020-as Nemzeti Tehetség Programmal összhangban a Polgár Judit Sakk Alapítvány NTP-ITKK-M-20- 

0001 azonosítószámú projektje a célkitűzéseknek megfelelően, a korábbi évek folytatásaként az 

esélynövelésre épült, ennek érdekében számos hátrányos helyzetű oktatási intézménnyel 

együttműködve a sakk népszerűsítését és a kognitív képességek fejlesztését, valamint innovatív 

tanulási környezet kialakítását támogatta. Számos hátrányos helyzetű fiatal ismerkedett meg az 

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

játékos, sakkos programokkal.  

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. Egy nagy, és több kisebb rendezvényt - tanárképzéseket valósítottunk meg. A 

Világsakkfesztivál lebonyolítását nagy mértékben befolyásolta a koronavírus okozta helyzet, ezért 

programjainkat online stream segítségével is közvetítettük. 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. A korábbi évekhez hasonlóan 

a résztvevő gyermekek eddig felmerült igényeire válaszolva, a tanulást újfajta, kooperatív 

tevékenységekkel megvalósítható, mintaértékű és adaptálható tehetséggondozó programokat 

támogattunk. Közel 3500 résztvevő regisztrált 

2020. október 10-én, a sakk ünnepén megnyitotta kapuit a Világsakkfesztivál, amely a 6. születésnapját 

ünnepelte. Sokadik éve már a Nemzeti Galéria patinás falai között tartottuk meg a fesztivált olyan 

színes, szórakoztató és változatos programokkal, amelyeken keresztül a sport, művészet, oktatás és 

tudomány jegyében. Sajnos ebben az évben ez csak online valósulhatott meg a korona vírus járvány 

miatt. Az online verseny ismét sok izgalmat hozott magával a kihívásokat kedvelő sakkszerető 

közönségnek, hiszen a virtuális térbe ültetett párbajok az érdeklődök sokkal szélesebb körét érték el. 

Nagyon sokan jelentkeztek Magyarországról és Euróbából, de még más kontinensekről is. 

Világsakkfesztivál nem nélkülözhette a képességfejlesztő sakkoktatás tematikájának elengedhetetlen 

bemutatását: a gyerekek és szülők egyaránt megismerkedhetnek a sakk, mint oktatási módszer 

különlegességeivel, testközelből szerezhettek tapasztalatokat a Sakkjátszótér oktatási programjának 

előnyeiről és érdekességeiről. Az eseményre regisztráltak száma meghaladta a 3400 főt.  

A pályázati programot a szakemberek és pedagógusok mellett önkéntesek is segítették.  


