Iniciatíva Rozumieme nadaným podporuje
vzdelávanie nadaných detí aj v spolupráci s
mestom Prešov
Iniciatíva Rozumieme nadaným má za sebou šiesty rok existencie a pôsobenia. Aj v uplynulom roku ponúkla
nadaným deťom rozvojový program vytvorený skúsenými učiteľmi, psychológmi a špeciálnymi pedagógmi.
„Najúspešnejšou súťažou z portfólia projektov Rozumieme nadaným sa v školskom roku 2020/2021 stala
súťaž v riešení logických úloh, určená predškolákom,“ informoval. Do súťaže Logická olympiáda pre
najmenších sa zapojilo viac ako 4100 predškolákov z celého Slovenska. „Riešenie logických úloh prebehlo
v prostredí materských škôl, ktorých bolo rovnako neúrekom, viac ako 200 materských škôl. Po úspešnom
vyriešení logických úloh boli všetci súťažiaci odmenení diplomom.“ Organizačne obľúbenú súťaž pripravuje
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej
univerzity v Prešove, Súkromná základná škola DSA v Prešove a mesto Prešov.Logické myslenie intelektovo
nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov preverila Logická olympiáda. Pod jej
autorstvo sa i tentoraz podpísali Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove,
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a mesto Prešov. „Do školských kôl súťaže sa
prezenčnou formou zapojilo viac ako 2100 nadaných žiakov z celého Slovenska. Do finálového kola sa
prebojovalo 123 nadaných žiakov. Tohtoročné finále sa pre pandémiu COVID-19 uskutočnilo online formou.
Mimoriadne úspešná súťaž nadaných žiakov opäť zaujala a v budúcom školskom roku oslávi svoje okrúhle –
desiate narodeniny,“ pridal zaujímavosti Ľuboš Lukáč. Pre pandémiu sa tentokrát neuskutočnil odborný
seminár Rozumieme nadaným, ktorý však nebude chýbať v ponuke vzdelávacích aktivít v budúcom
školskom roku.Na svete je dôležité memorandum„Obrovským prínosom pre pokračovanie úspešných
projektov iniciatívy Rozumieme nadaným bolo potvrdenie spolupráce Pedagogickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove podpísaním
Memoranda o vzájomnom porozumení a spolupráci. Jeho cieľom je kooperovať pri navrhovaní a realizovaní
spoločných aktivít v rámci projektov a aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným,“ vysvetlil
Ľuboš Lukáč. S cieľom implementovať ciele podpísaného memoranda zmluvné strany vyjadrili súhlas
spolupracovať v rámci organizácie odborných seminárov a konferencií v oblasti edukácie detí a žiakov s
nadaním pre pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl,
školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, špeciálnych výchovných zariadení a ďalších škôl a
zariadení.Nadané deti testovali program Si Super!Prešovské nadané deti sa stali súčasťou pozoruhodného
projektu. Spoločne so svojimi učiteľmi realizovali rozvojový program, ktorý školákom umožňuje prebudiť
v sebe energiu, zhodnocovať svoj rast, spoznať úlohu chýb a silu výziev a posilňuje hodnoty. „Nadané deti
absolvovali niekoľko výučbových blokov, počas ktorých si pomocou rôznych zaujímavých cvičení spestrili
vyučovanie. Čaro ranných komunít nadaných detí znásobuje kombinácia samostatnej práce so skupinovou,
sebarealizácia a prezentácia, schopnosť načúvať, ale aj byť vypočutým. K tomuto cieľu napomáha práve Si
Super!,“ opísal pedagóg Ľuboš Lukáč.Klub, aký nemá na Slovensku páru v obmedzenom režimePrvý Klub
nadaných detí na Slovensku fungoval pre pandémiu v obmedzenom režime. Niektoré zo stretnutí sa
realizovali online formou. Klub je určený intelektovo nadaným deťom, deťom nadaným matematicky, či
lingvisticky, deťom s bystrou úvahou, deťom hravým a ochotným rozširovať si obzory všetkými
smermi.Predstavili nadané a talentované deti z celého SlovenskaIniciatíva Rozumieme nadaným začala
v tomto školskom roku približovať verejnosti talentované deti. „Na webovej stránke sme uskutočnili
rozhovory s obrovskými talentami z rôznych oblastí a rôznych kútov celého Slovenska. Našimi respondentmi
boli napríklad hudobníci Michal Lekýr a Adam Rázga, či jedna z najlepších flautistiek sveta Ajna Marosh.
Mnoho zaujímavostí zo života úspešných talentov sa čitatelia dozvedeli aj z interview s filmárom
Rajmundom Petrikom, hercom Markusom Filipkom, golfistom Tobiasom Munkom, krasokorčuliarom
Markom Piliarom, heligónkarkou Vaneskou Korenačkovou či tanečníkom Nicolasom Smrekom,“ konštatoval
Ľuboš Lukáč.

