Oktatási és tehetségfejlesztő projektek, események kommunikációja
2010 - 2011

2010. május- június Arculattervezés
Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program számára
„Arculati Akcióterv” készítése a képzésekhez, a rendezvényekhez kapcsolódóan. A Tehetségpontok arculathordozó
elemeinek grafikai tervezése az Új Magyarország Fejlesztési Terv előírásainak megfelelően. C típusú emlékeztető
tábla, hirdetés, kiadvány borító, meghívó, roll-up, molino, sajtóanyag, névtábla valamint a projekt irodai alkalmazásai
számára készültek sablonok. TÁMOP 3.4.4

2010. okt 21. Mi így csináljuk! Zárókonferencia
A Második Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ tehetségprojektj konferenciájának
kommunikációs feladatai: fotódokumentáció, szövegírás
A Géniusz Projekthez kapcsolódó alprojektben a tehetségfejlesztő pedagógusok egy tehetségmérő és fejlesztő
eszköcsomagot dolgoztak ki az óvodás korosztály számára. Emellett egy játékgyűjteményt is összeállítottak
Kaleidoszkóp címmel a kisiskolások 6-10 esztendős csoportja számára. A zórókonferenciára a világhírű Gömböc és
alkotója is meghívást kapott. A projekt megvalósításában többek között részt vett Dr.Gyarmathy Éva pszichológus is.
TÁMOP 3.4.4./B-08./2/KMR-2009-0002
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Összefoglaló tudósítások, fotó:
Sokan szerették volna tudni, mit rejt a Kíváncsi Láda? 2010. október 30.
http://www.geniuszportal.hu/?q=node/1884
Mit rejt a Kíváncsi láda? 2010. november 3.
http://www.budaipolgar.hu/oktatas/pszk.html
Tehetségekre találni 2010. november 12. 7.oldal
Budai Polgár Önkormányzati havilap
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2010. nov. 12. Győri Géniusz Tehetségnap
A Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program győri tehetségnapjához kapcsolódóan
szövegírás, fotó, PR szervezés
Tehetséggondozás, pályaorientáció a kisgyerekkortól a munkaerőpiacig címmel konferenciát szervezett a Géniusz
Projekt Győrben 2010. november 12-én. A konferencia előadói között szerepelt Hoffmann Rózsa oktatási állatitkár,
Csermely Péter hálózatkutató és számos tehetséges győri diák. A konferenciát követően 17 féle képzésben vettek részt
a megyeszékhely pedagógusai.

Összefoglaló tudósítás, fotó:
Sasokat neveljenek az iskolák, ne tyúkokat! 2010. november 16.
http://www.geniuszportal.hu/?q=node/2001
Fotógaléria 7 fotó
http://www.geniuszportal.hu/?q=gallery&g2_itemId=2680

2010. dec 8. Géniusz Hálózaterősítő konferencia fotózás, interjúkészítés
Fotózás, interjúkészítés hálózatkutatókkal
2010. december 8-án a Magyar Géniusz Projektiroda konferenciáját fotóztuk. Emellett két előadóval készítettünk
interjút, akik a nyár során a projektben résztvevő Tehetségpontok körében végeztek felmérést.

Összefoglaló tudósítás, fotó:
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Hálózaterősítés - tudományos alapon 2010. december 13.
http://geniuszportal.hu/?q=node/3141
Hálózaterősítés - tudományos alapon
http://tanulopont.hu/hu/component/content/article/41-hirek/150-halozatersites-tudomanyos-alapon.html

2010. dec. 16. Géniusz évzáró sajtótájékoztató
Fotózási feladatok
2010. december 16-án a Magyar Géniusz projekt évzáró sajtótájékoztatójának fotózázására kaptunk felkérést. A
sajtótájékoztató helyszínéül az ELTE Eötvös Kollégiumának 100 esztendős épülete szolgált.

2011. január 5. Japán zenepedagógusok látogatása a Kodály – módszer megismeréséért
Szövegírás, médiakommunikáció
2011. januárjának első napjaiban 33 japán zenepedagógus vendégeskedett a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi
Általános Iskola és Gimnázium tanítási óráin. A távol-keleti pedagógusok a kilencvenes évek óta rendszeresen
látogatják az ének órákat, hogy jobban megismerjék a Kodály módszer hazai alkalmazását.

Összefoglaló tudósítás, fotók:
33 japán zenetanár villámlátogatása Pestszentlőrincen 2011.01.10
http://www.budapestedu.hu/kultura/zene/japan_zenetanarok_pestszentlorincen.html
Fotógaléria
http://picasaweb.google.com/vmzene/Japan_vendegek_oralatogatasa#
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Helyi Téma XVIII. Kerületi kiadás 2011.január 19. 6. oldal

Közvenevelés 2011. 03.18. 13.oldal

2011.április 2. Magyarországi MindLab Olimpia
Fotózás, szövegírás, kommunikáció
2011.április 2-án tartották a gondolkodásfejlesztő Mindlab táblásjátékcsalád nemzetközi olimpiájának magyarországi
fordulóját. Négy játékban mérték össze tudásukat, képeségeiket a gyerekek. A négy első helyezett június közepén
Portugáliába utazhat a döntő játszmákra, ahová a világ számos országából érkeznek résztevők.

Összefoglaló tudósítás:
Ellenfelek nélkül maradtak a Mindlab olimpikonok 2011.04.08
http://www.budapestedu.hu/szunidore/ellenfelek_nelkul_mindlab.html
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Helyi Téma 2011. máj.4. 6. oldal

2011. május 17. Tavaszi Zeneünnep 2011, koncert a sérültek integrációja jegyében
Fotózás, tudósítás
2011. május 17-én szervezte meg a pestszentlőrinci Gyöngyvirág Napközi Otthon a Tavaszi Zeneünnepet, ahol közel
kétszáz szellemileg sérült és ép résztvevő szerepelt énekével és táncával. A rendkívül hangulatos körülmények között,
az intézmény kertjében megtartott eseményen felejthetelen élményt nyújtott a csoportok közös éneklése és tánca. A
rendezvényt már harmadik alkalommal szervezték meg egy ferencvárosi hasonló feladatkörű intézménynel közösen.

Összefoglaló tudósítás:
„2012. május harmadik keddjén Veled ugyanitt!” 2011.05.23. + Képgaléria
http://www.budapestedu.hu/szunidore/tavaszi_zeneunnep.html
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Városkép 2011.máj.27. 9. oldal

Helyi Téma 2011. jun.1. 5.oldal
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