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   Absztrakt 

   Az „Innovációs Studium” a K + F Stúdió Kft. egyik tehetségfejlesztő programja. 

Ennek a programnak a célja a fiatal (14-25 éves) kutatók fejlesztése az innováció te-

rületén. 

   Kulcsfogalmak: tehetség, innováció 

   Diszciplinák: pedagógia, pszichológia 

 

 

   Abstract 

   INNOVATIONAL STUDIUM BY K+F STÚDIÓ KFT. (SITUATION REPORT)  

   The 'Innovational Studium' is one of the talent development program of the 

Hungarian K+F Stúdió Kft. The aim of this program is to develop the young (14-25 

years old) researchers in the area of innovation. 

   Keywords: talent, innovation 

   Disciplines: pedagogy, psychology 
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   „Innovációs stúdium” néven valósít 

meg tehetséggondozó projektet a K+F 

Stúdió Kft. a 2019/2020. évben, a Nem-

zeti Tehetség Program támogatásával. 

 

 

 

   Az alábbiakban e projektben végzett 

tevékenységek bemutatására kerül sor. 

 

 

   Helyzetkép a programról 

   A stúdium főprogramjaként a beválo-

gatásra került fiatal kutatók az innováci-

óval kapcsolatos gazdagító programban 

vesznek részt (programvezető: dr. Mező 

Ferenc és dr. Mező Katalin). Ehhez a 

programhoz kiegészítő programelemek 

kapcsolódnak. Ezek:  

   „Innovatio” tréning. A külföldi szakértők, 

dr. Ildkó Psenáková és Peter Psenák be-

vonásával megvalósuló tréning főbb té-

makörei: 1. Lokális VS. globális szemlélet; 

2. Nemzeti VS. nemzetközi innováció; 3. 

Profit- VS. nonprofit orientált szemlélet. 

   Innovációs és -vállalkozásfejlesztő tréning.    

E tréning vezetésére Mászlai Tamást 

kértük fel. A tréning célja: egyrészt a fia-

tal innovátorok vállalkozási lehetőségei-

ről (vállalkozások, cégek alapításának 

ügyrendi, pénzügyi vonatkozásairól); 

másrészt az innováció vállalkozások éle-

tében játszott szerepéről szóló praktikus 

ismeretek, tapasztalatok résztvevő köz-

pontú átadása a megjelentek számára. 

   „Te is lehetsz innovátor!” vándorkiállítás.    

Az öt állomáson megvalósuló vándor-

kiállításon tableten futó interaktív tar-

talmak, filmek, valamint 60x90 centimé-

ter felületű bekeretezett poszterek igye-

keznek felkelteni az érdeklődést az in-

novációs tevékenység iránt. Megjegyzés: 

a 2020. első negyedévében kialakult jár-

ványhelyzet miatt az első negyedévre 

tervezett kiállítások a második negyed-

évre tolódnak, illetve akár a második fél-

évre is csúszhatnak. Ugyanakkor a kiállí-

tás virtuális múzeum formájában történő 

kidolgozása is elkezdődött. 

  Kiadvány. A résztvevők tanulmányait 

(is) tartalmazó elektronikus kötet megje-

lenése folyamatban van.  

   Tanulmányok. A program keretében 

megjelent, azt népszerűsítő tanulmányok 

egyike Mező (2019) műhelybemutató ta-

nulmánya, ami a Különleges Bánásmód 

folyóiratban jelent meg. A projekt meg-

valósításának kezdetén készült írás be-

mutatta a tervezett fő- és kiegészítő 

programokat, a várható produktumokat. 

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság 

(www.mateh.hu) „Tehetség” című folyó-

iratában jelent meg Mező és Mező 

(2020a) tanulmánya, mely ajánlásokat 
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fogalmazott meg az innovációra nevelés-

sel kapcsolatban. A tanulmány kitért a 

képességekre vonatkozó, a módszertani 

és ismeretbeli fejlesztésre, illetve az in-

novatív viselkedés motivációs jellemzői

re. A műben bemutatásra került az in-

tézményes nevelés különböző szintjeihez 

kapcsolódóan az innovációra nevelés 

sémája, főbb fókuszpontjai is (1. ábra) – 

az óvodától a felnőttkézésig terjedően.  

 

 

 

 

    1. ábra: a fejlesztés lehetséges fókuszai az intézményes nevelés fázisai szerint az innovációra 

nevelés aspektusából (forrás: a Szerzők)  

 
   Megjegyzés: a vonalak folytonossága jelzi, hogy az adott fejlesztési területek élethossziglan lényegesek 
lehetnek. A vonalak vastagodása jelzi, hogy az adott fejlesztési területre az intézményi nevelés mely fáz i-
sában célszerű kitüntetett figyelmet fordítani az innovációra nevelés aspektusából. 

 

 

 

   Konferenciák, előadások 

   Az „Innovációs Stúdium” projekt kereté-

ben ugyan nem volt önálló konferencia 

megszervezve, ám a résztvevőknek lehető-

sége van bekapcsolódni egyéb konferenci-

ákba. Az előadások részben a programról, 

részben pedig a bevont személyek kutatásai-

ról, innovációs elképzeléseiről szóltak – de 

mindenképen volt disszeminációs jelentő-

ségük is. 

   A járvány miatt e-konferenciák meg-

rendezésére kerülhet sor 2020. első félév-

ében. A program keretében megcélzott 

konferenciák körét (eredeti helyszínük és 

időpontjuk megjelöléséve) a 2. ábra foglalja 

össze. 
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   2. ábra: az „Innovációs Stúdium” keretében az 

alábbi e-konferenciákon vehetnek részt a beváloga-

tott hallgatók (forrás: a Szerzők) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

   E konferenciák közül jelen műhelybemu-

tató tanulmány megjelenéséig az V. Nem-

zetközi Interdiszciplináris Konferencia va-

lósult meg, melyen a pályázat keretében a 

következő prezentációk kerültek bemutatás-

ra: 

Fábián Fruzsina és Varga Boglárka (2020): 

Tanulásban akadályozott gyermekek 

vizsgálata zenei területen. 

Koncz Anna Hajnalka (2020): PET-CT hib-

rid képalkotás szerepe tüdő és fej-nyak 

tumorok N és M klinikai stagingjében 

Koncz Anna Hajnalka és Koncz Béla Nor-

bert (2020): Reformáció hatása a medi-

cinára 

Mező Ferenc (2020): Innovációs Stúdium 

Mező Lilla Dóra (2020): „Változnak az 

idők”: a nők helyzete Ghánában 

Mező Kristóf Szíriusz (2020): A jövő autói 

Roskó Tibor (2020): Mesterséges intelligen-

cia fejlesztések három év távlatában 

Szalacsi Norbert és Veres Szilvia (2020): 

Vízhiány stressz hatása lucerna genotí-

pusok csírázási és vegetatív jellemzőire 

Szatmári Roland (2020): Száradásos repede-

zés vizsgálata 

Tóth Ákos (2020): A 95Ru és 95Tc izotó-

pok felezési idejének meghatározása 

gamma-spektroszkópiával 

Varga Boglárka és Fábián Fruzsina (2020): 

Tanulásban akadályozott gyermekek 

vizsgálata vizuális területen 

Varga Imre Solt (2020): Luxemburgi Zsig-

mond huszita hadjáratainak első fele 

(1420-1422) és a hadjáratokat befolyáso-

ló földrajzi tényezők 

   Külföldi tanulmányút. A program keretében 

Csehországba és Szlovákiába (konferencia-
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szerepléssel és határon túli fiatalokkal tör-

ténő közvetlen együttműkö-désen alapuló) 

tanulmányutat is terveztünk, ami a járvány-

helyzetre való tekintettel későbbi időpontra 

tolódik.  

   Kisfilmek. A projekt keretében két kisfilm 

felvételei elkészültek, jelenleg a vágás és az 

utómunkálatok folynak. 

 

 

   Köszönetnyilvánítás 

   Az Innovációs Stúdium megvalósítása a 

Nemzeti Tehetség Program támogatásával 

valósult meg (azonosító: NTP-PKTF-19-

0002). A támogatást ezúton is köszönjük! 
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