
  
 

 

 

Úgy érzed, több tehetség van benned annál, mint amit eddig meg 

tudtál mutatni? 

Szívesen próbára tennéd magad, de nem szeretsz versenyezni?  

CsibÉSZtúra: Fedezd fel tehetségedet! - Egyéni barangolás rejtett képességeid 

között 

Jelentkezési időszak: 2018. szeptember 19. és 2018. szeptember 27. 17 óra között online felületen keresztül 

Felfedezőút: 2018. október 1. – 2018. október 21. között a CsibÉSZtúra.hu oldalon 

Előzmények 

A CsibÉSZtúra.hu oldal 2015-ben indult. Amellett, hogy az oldal hasznos és szórakoztató időtöltést biztosít a 

fiatalok számára, egyúttal képességeik fejlesztésére is lehetőséget ad. Ennek érdekében a tananyaghoz 

kapcsolódó feladatsorok mellett kognitív játékok is rendelkezésre állnak az oldalon. Ezeknek a játékoknak, az 

ún. Agytornáknak a megoldásával a kognitív képességek próbára tehetők, és a többszöri játékkal, gyakorlással 

fejleszthetők is.  

Jelen felhívásunk keretében szeretnénk meghívni a Kárpát-medencében élő, a köznevelés 5-13. évfolyamos 

fiataljait, hogy tartsanak velünk egy játékos felfedezőútra saját adottságaik világában.  

Mit kell tenned? 

 Jelentkezz a felhívásra a tehetseg.hu online felületen 2018. szeptember 19. és szeptember 27. 17 óra 

között. 

 Jelentkezésed elfogadásáról 2018. szeptember 28-án visszaigazoló emailt kapsz, melyben szerepelni 

fog 4 játék, illetve az az egyhetes időszak, amikor a felhívás keretében az eredményeidet ezekben a 

játékokban figyeljük. Az alábbi játékok közül a visszaigazoló emailben jelöljük ki azt a négyet, amivel 

a megjelölt időszakban játszanod kell: 

o Riói Karnevál 

o A kínai nagy fal 

o A déli elérhetetlenség pólusa 

o Elsősegély csomagok Etiópiában 

o Kutatói ellátmány 

o Látogatás a Szilícium-völgyben 

o Villanyvezetékek Limában 

o A szamuráj ládája 

 A rendszer a bejelentkezés után eredményeidet automatikusan menti. Az elemzéskor a megadott 

időszak alatt elért legjobb eredményedet vesszük figyelembe. A megjelölt időszakon kívül is lehet (és 

érdemes) játszani a játékokkal, de fontos tudni, hogy az időszakon túl elért eredményeket nem 

vesszük figyelembe a kiértékelésben. 

 Az egyhetes időszak után korosztályokra bontva 

értékeljük az eredményeiteket, ez alapján 

visszajelzünk Neked.  

 

http://csibesztura.hu/
http://csibesztura.hu/
http://tehetseg.hu/csibesztura-fedezd-fel-tehetsegedet-jelentkezesi-lap


  
 

 

 

Mit nyersz a részvétellel? 

 Megismersz néhány érdekes játékot, amelyek az iskolai előmeneteledhez is fontos 

képességterületeket mozgatnak meg, fejlesztenek. 

 Szakembereinktől visszajelzést kapsz, hogy korosztályodhoz képest mely területeken értél el 

kiemelkedően jó eredményt.  

 Belépőt nyersz a 2018. december 8-i budapesti CsibÉSZtúra rendezvényünkre, ahol további érdekes 

feladatok, önismereti foglalkozások és közösségi játékok várnak Rád.  

 Ezen a CsibÉSZtúra rendezvényen tabletek, táblás játékok és további értékes nyeremények találnak 

gazdára. 

 Meghívást kaphatsz a Matehetsz további tehetségsegítő programjaiba. 

Kérdés esetén kit keress? 

A CsibÉSZtúra Fedezd fel tehetségedet! felhívással kapcsolatban Győryné Csomó Ildikó ad további 

felvilágosítást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felhívást a Matehetsz az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 

azonosítószámú „Tehetségek Magyarországa” című kiemelt 

projekt, illetve az NTP-HTSZ-M-18 A hazai tehetségfejlesztő 

szervezetek és közösségek támogatása projekt keretében 

hirdeti meg. 
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