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   A K+F Stúdió Kft. a Nemzeti Tehetség 

Program támogatásával valósítja meg az 

„Innovációs Stúdium 2020/2021” című 

teljesítményre ösztönző dúsító, gazdagító 

jellegű tehetséggondozó programot az 

NTP-PKTF-20-0009 pályázat keretében. 

 

 
 

 

   A program tartalmi elemei között talál-

ható 30 órás tehetséggondozó program, 

„Innováció és vállalkozás létrehozása” 

workshop, virtuális kiállítás szervezése és 

megvalósítása az OxIPO Virtuális Múze-

umban, külföldi trénerek bevonásával 

megvalósuló tréning, konferenciákon tör-

ténő részvétel (például: „Az innováció 

világa (2020)”, a „Kreativitás – elmélet és 

gyakorlat (2020)” és további nemzetközi 

rendezvényeken),  és publikáció a projekt 

keretében kiadásra kerülő „Innovciós Stú-

dium (2021)” kötetben.   Mindezeken túl 

folyamatos mentori támogatást is biztosít 

a projekt a beválogatott ifjú tehetségek 

számára.   

   Teljesítményre ösztönző jellegénél fog-

va, a projekt eredményeként olyan terü-

leteken gazdagodnak a résztvevők, mint: 

ismeretek, konferencia részvételi, publiká-

cióbeli, kiállítás szervezési tapasztalatok. 

 

   Ismeretek gazdagítása 

   Az önismereti jellegű tapasztalatokon 

túl az innovációs folyamattal, az azt meg-

előzző kutatások módszertanával, az in-

novációkra épülő és vagy azokat segítő 

vállalkozások létrehozásával is megismer-

kednek a fiatalok. E tapasztalatok hasz-

nosulása részben a projekt során már 

megvalósul az egyes részfeladatok végre-

hajtása során, ám remélhetőleg a pro-

jekten túl, hosszabb távon is pozitív ha-
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tással lesz a résztvevők jövőbeli inno-

vációval kapcsolatos attitűdjeire, teljesít-

mémyeire. 

 

   Gazdagítás a konferencia- 

   tapasztalatok tekintetében 

   A tudományos pályafutásra motiváló, 

azt segítő jelleggel konferenciarészévteli 

tapasztalatokban is gazdagodnak a beválo-

gatottak a projekt során. A rendezvé-

nyeken történő  részvételről magyar és an-

gol nyelvű igazolást kapnak, ami további 

pályázataik, felvételi vizsgáik alkalmával is 

hasznósíthatók lesznek számukra.  

   A konferenciarészvételre történő felké-

szülés az innovációt megelőző kutatási 

tevékenység minden lépését gyakorol-

tathatja. A témaválasztástól, az infor-

mációforrások kutatásától és felhaszná-

lásától, az adatok elemzésén és értel-

mezésén, előadásra történő átalakításán és 

memorizálásán át a prezentációig jófor-

mán az OxIPO-modellen alapuló tanulás-

fejlesztés minden lépése fejleszthető a 

projekt konferencia részvételre ösztönző 

modulja során. 

 

   Gazdagítás a publikációk terén 

   A beválogatott fiatalok alkotásai egy-

részt lektorált, ISBN számmal rendelkező 

kiadványban jelenhetnek meg, másrészt 

(ha szükség, illetve lehetőség adódik rá) a 

K+F Stúdió által alapított és fenntartott 

(Open Access, nyílt hozzáférésű, lektorált, 

ISSN és DOI számmal rendelkező, az 

EPA-ban és a MATARKÁBAN is nyil-

vántartott) folyóirataiban tehetők közzé. 

E folyóiratok címe: „OxIPO”, „Mester-

séges intelligencia”, valamint „Lélektan és 

hadviselés”. Mindhárom folyóirat ingye-

nesen elérhető a www.kpluszf.com olda-

lon keresztül. 

 

   Gazdagítás  

   kiállítás szervezési tapasztalatokban 

   Az OxIPO Virtuális Múzemban lehe-

tőséget biztosítunk tudományos-ismeret-

terjesztő, illetve művészeti kiállítások 

megvalósítására is, s e tevékenységbe is 

bevonjuk a résztvevőket. 

   Ritkán nyílik lehetősége nem múzeuló-

gusoknak kiállítást szervezni (s talán a 

múzeulógusok életében sem minden na-

pos a kiállítás tervezés és szervezés), így 

már önmagában is érdekes élményt jelent-

het e tevékenység. Ráadásul nemcsak a 

saját ismeretek integrációját segítheti elő 

egy témával kapcsolatos kiállítás tervezése 

és szervezése, hanem mások művelődését 

is szolgálhatja, s a projekten túlmutató 

időszakban is fenntartható.  

   A kiállítások lehetséges témái az inno-

vációs folyamat vagy innovatív produk-

tumok és alkotók multi- és interdisz-

ciplináris megközelítését teszi lehetővé. 

 

  A publikációk, kiállítások 2021. júniusáig 

folyamatosan kerülnek közzétételre. 

  


