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A KEZDETEKTŐL-NAPJAINKIG

 2011- 2012.

 Az első tanév

 2017. szeptember 

 Irinyi János Református Oktatási 

Központ

 2018. Szeptember 1.



CÉLUNK ÉS FELADATUNK

 Keresztyéni életre nevelés 

 Keresztyéni értékrend 

 A tudás megalapozása és elismerése 

 Gyermekközpontú nevelés-oktatás 

megvalósítása a családokkal együttműködve



TOMPA TEHETSÉGPONT

 2015. Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 2016. áprilisától Az Európai Tehetséghálózat tagjaként EURÓPAI 

TEHETSÉGPONT

 2017. Kistérségi Tehetségközpont –Kazincbarcikai régió 



TEHETSÉGGONDOZÁS
 gazdagítás az alsó tagozaton

 differenciált képességfejlesztő csoportok

 tehetséggondozó szakkörök

 tehetségsegítő pályázatok

 versenyek rendezése

 sport- mini tenisz- Bozsik foci

 művészeti nevelés

 tehetségek elismerése



PÁLYÁZATOK-FEJLESZTÉSEK

 Gazdagító programpárok

• NTP-KKI-16 Játékműhely

• NTP-MTTD-17 Játékos Matematika

 TÁMOP - 3.1.4 –12. Innovatív iskolák fejlesztése

 EFOP-3.3.7-17 Informális és nem formális tanulási 

lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben

 NTP "Mikrobik"! Kalandra fel, itt a MICRO:BIT! - Játékos 

programozás és kódolás.



Pályázatok kiemelt szerepben:

- eszközbeszerzés

- délutáni programok

Gazdagító programpárok 

NTP-KKI-16: Matematikai Játékok Műhelye

NTP-MTTD-17: Matematikai Játékok



Táblajátékok





Ördöglakatok, egyszemélyes kirakók





Geometriai lapokkal





Labirintus készítése a gyerekek 

által készített lapokból







Papírkonstrukciók



Programzáró játékdélután



KREATIVITÁS VERSENY 2013-TÓL



A program átfogó célja:

A gyermekek az iskolarendszerben 

megszerzett tudástartalmat is kamatoztatva 

kreatívan, ötletesen, újszerűen 

gondolkodjanak. Több tehetségterület 

párhuzamos bevonásával a komplex kreatív 

gondolkodás fejlesztése.

Társas kapcsolatok és az együttműködés 

erősítése a református általános iskolák tanulói 

között.



Célcsoport 3-4., 5-6., 7-8. korcsoport

Verseny Református iskoláknak

Előzetes faladat/kreatív alkotás

Helyi 2 forduló

Előadás /Kiegészítő program

Kreatív játékok/lazító program

Jutalmak/logikai játékok



Kommunikációs kompetenciák 

fejlesztése

Szóbeliség

Írásbeliség

Képi információ 

feldolgozása

Információ 

kezelése

IKT

Forrás kezelése

A kommunikáció 

értékelése



Együttműködési kompetenciák fejlesztése

Nyitottság

Empátia

Szociális interakció

Társas 

érzékenység

Felelősségérzet

Szervezőképesség

Döntéshozatal

Érvelés

Vita



Problémamegoldó kompetenciák fejlesztése

Hibakeresés

Döntéshozatal

Rendszerelemzés és tervezés



Matematikai- logikai feladatok

Bongard-féle feladatok

Számalkotás

Számkitöltő

Műveletkereső

Villámkérdések

Oszthatósági feladatok

Térgeometria:

- testek építése

- papírhajtogatás

Síkgeometria:

- sokszögkeresés

- sokszögek összerakása

- területfelosztás

- puzzle

Gyufarejtvények

Grafikonkészítés



Nyelvi játékok faladatai 

Anagramma

Palindrom

 Intarzia

Helyesírási totó

Szövegalkotás

Szólások, közmondások 

Találós kérdések

Homonímák, szinonímák, ellentétek

 Rímfaragás

 Titkosírás

 Kakukktojás

Képrejtvény

 Betűrejtvény

 Szókincspróba

 Szóegyenlet

 Szópiramisok

 Szótagszámtan



A következő képek bepillantást

adnak a versenynap menetébe,

az elmúlt évek feladataiba.





Előzetes feladatok alkotásai/témák

„Játék”

„Fa”

„Út”

„Ablak a világra”

„500” a Reformáció emlékévében

„Fény”











A versenyzés pillanatképei







































A lazító program képei

























Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


