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Új tehetséggondozó műhely - Íjászat 

Cél a Magyar Íjász Szövetség Iskolai Íjász Programja anyagának elsajátíttatása. Kezdésként 

megismerkedtek a tanulók a sportág jellemzőivel, a sportszerekkel és egyéb kiegészítő-védő 

eszközökkel, megtanulták a szigorú lőtéri szabályokat. Hónapokig gumiszalaggal majd 

csőíjjal gyakorolták a lövésciklus mozzanatait, speciális bemelegítő és erősítő gyakorlatokat 

végeztek minden alkalommal. Decemberben vehettek először igazi íjat a kezükbe, a második 

félévben már igazi íjjal lőhettek célba, de a gumiszalag is minden alkalommal előkerült. 

Meglátogatta a szakkört a szövetség regionális edzője is, aki hasznos tanácsokkal látta el a 

csoportot. A szövetség tájékoztatása alapján a programban résztvevő iskoláknak a 

közeljövőben versenyt szeretnének rendezni. 

A tehetséggondozó csoport vezetője: Kilián Zsolt  

 

 

 

2018. február 23. Térségi Tehetségfórumot rendeztek a 

Szekszárdi Garay János Gimnáziumban. A Tehetséggondozás 

aktuális kérdései és lehetőségei címmel Kormos Dénes, a Kárpát-

medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának elnöke tartott 

előadást. 

Résztvevő pedagógus: Bergerné Ifju Erzsébet  

 

 

 

 



2018. április 14. szombat Tehetség Roadshow Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. 

szervezésében utolsó állomásához érkezett Szekszárdra a Tehetség Roadshow 

rendezvénysorozat. Itt Dombi Rudolf, a londoni olimpia aranyérmes kajakozója beszélt a 

gyerekeknek a kitartó, örömteli munkáról, aminek az eredményei majd beérnek. Később 

Lengyel Zsófi, válogatott sportoló, többszörös parakerékpáros és paratriatlon magyar bajnok 

mesélt sportpályafutásáról, munkájáról. A szervezők játékos és interaktív standokkal, helyi 

tehetséges fiatalok előadásaival várták a közönséget.  

Iskolánk citerásai is nagy sikerrel léptek fel. A Piac Placc rögtönzött kiállításként is szolgált 

kézműves munkáinknak. Az érdeklődők megismerkedhettek a slam poetry rejtelmeivel, 

valamint mozgásérzékelős videójátékokat is kipróbálhattak. Sokan érdeklődtek a látványos 

kísérletek iránt, de iskolánk kézműves standján is ügyeskedtek a fiatalok. 

 

Résztvevő pedagógusok: Bergerné Ifju Erzsébet, Böröcz Anita, Endeliné Péter Szilvia, 

Kozma Erzsébet, Vaszlavek Ildikó 

 

III. Kis Játékmester verseny 2018. május 11.   

Harmadik alkalommal rendeztük meg alsó tagozatos gyerekek számára a „KIS 

JÁTÉKMESTER” versenyt. A játék során két iskola 42 diákja, négy korcsoportban, két-két 

játékban mérte össze logikai képességeit, stratégiai gondolkodását. A dobogós helyen mind 

iskolánk diákjai végeztek.  

 

 



Versenyeredmények:  

1. osztályosok: 1. Reizer Erik, 2. Kalányos Péter, 3. Szép Leticia,  

2. osztályosok: 1. Akay Márk, 2. Kiss Loretta, 3. Baktai Dávid 

3. osztályosok: 1. Horváth Ádám, 2. Tóth István, 3. Baráth Brandon 

4. osztályosok: 1. Akay Réka, 2. Zsiga Bettina, 3. Ferencz Regina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szervezők: Tóth Anna, Tóth Judit  

 

2018. április 26. Bemutatkoztunk Véronique Garasnak és vendéglátójának  

Megtekintette iskolánk három tehetséggondozó műhelyét Véronique Garas 

professzorasszony, a Paris 12 Egyetem UPEC-Creteil kihelyezett ESPE Tanárképző Karának 

oktató tanára, a  Szekszárdi   Garay   János   Általános   Iskola   és   AMI vendége, a gardneri 

Többszörös intelligenciák egyik francia szakértője. A műhelyfoglalkozások (íjászat, citera, 

hagyományőrző kézműves) után rövid beszélgetést folytattunk tolmács segítségével. 

Résztvevő pedagógusok: Bergerné Ifju Erzsébet, Kilián Zsolt, Kozma Erzsébet, Vaszlavek 

Ildikó. 

(lásd: filmösszefoglaló) 

 


