
 

 

 

 

Beszámoló 

 

NTP-TSZM-21 

A 2021-es Nemzeti Tehetség Programmal összhangban a Polgár Judit Sakk Alapítvány NTP-TSZM-21- 

0101-1 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.  

A Sakkpalota és a Sakkjátszótér nem egymásra épülő programelemek, külön-külön igyekeznek átadni 

azt a látásmódot, amely a Polgár Judit program lényege. Lényeges szempontként határozható meg, 

hogy a sakk szabályrendszerét alkalmazva, eszközként használják a tanítási órákon a Polgár Judit 

módszer 3. fő alapját: a Sakktesit. A koordinációs képességek szenzitív fejlesztése, a tanulók 

természetes igényéből fakadó mozgásszükségletet kielégítése, a motoros képességek fejlesztésével 

együtt valósulnak meg. A differenciálás elvét alkalmazva, a program minden gyerek számára lehetővé 

teszi, hogy önmagához képest tudjon fejlődni, önmagából a legtöbbet tudjon kihozni. 

A COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedések a Sakkpalota, a 

Sakktesi és a Sakkjátszótér programban résztvevőket is érintették. A jelenlegi helyzet a motorja a 

digitális fejlesztés iránti igénynek, de a most bevezetett digitális oktatás változásokat indít el a jövő 

pedagógiai megoldásait illetően is. Épp ezért a veszélyhelyzet elmúlta után is van értelme egy 

eredményesen használható fejlesztési modell megvalósításának. 

A tervezett digitalizált program épít a programokhoz kapcsolódó képzési tematikára, tankönyvek, 

foglalkoztató füzetekre, a programokhoz kapcsolódó online szolgáltatások igénybevételére, a 

programok módszertani eszközeire (pl. útmutató, játékkártyák), az oktatófilmekre, interaktív 

feladatokra. 

2021. október 09-én került megrendezésre változatos programokkal a 7. Polgár Judit 

Világsakkfesztiválon a terveinknek megfelelően személyesen, valamint az online térben is biztosított 

volt a lehetőség a megjelenésre Budapesten. A kreativitást és az innovációt előtérbe helyező interaktív 

programok, előadások révén bejárhatóvá vált a sakk művészeti, tudományos, oktatási és sport 

vonatkozású területei. Sakk tanulmány szerző versenyünkön az artisztika, a Jószolgálati Nagykövet 

díjátadón pedig a sakk népszerűsítésében kiemelkedő munkát végző személyek kerültek a 

középpontba. A játék szerelmesei versenyeken és szimultánokon tehették próbára magukat és 

fejleszthetik tudásukat a kezdő szinttől a mesterkurzusig. 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.  

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


