
 

 

OXIPO 

  

 

87 

MEGHÍVÓ  

A „JÁRD VÉGIG: A TEHETSÉGGONDOZÁS ÚTJÁT IS!”  

NEMZETKÖZI ONLINE KONFERENCIÁRA  

ÉS ÖNKÉPZŐ WEBINÁRIUMRA 

 

 

 

 

   Tisztelettel invitáljuk Önt is a „Járd 

végig: a tehetséggondozás útját is!” című nem-

zetközi online konferenciára (2022. január 

21.-re) és az azt követő önképző webiná-

riumra (2022. január 22.-én). Megjegyzés: 

az önképző webináriumon nincs vizsga, 

sem beküldendő feladat, vagy megoldan-

dó teszt, ugyanakkor lehetőség van tehet-

ség témájú ingyenes online tartalmakhoz 

hozzéférni. 

   A rendzvény szervezője a Szeged-Csa-

nádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Peda-

gógiai Intézete (SZEGEPI). A rendez-

vény az EFOP-3.10.1-17-2017-00003 pro-

jekt keretében valósul meg. 

   A rendezvényen a részvétel ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött. Az ingyenes regisztrá-

ció határideje: 2022. január 18., 13.00 (ma-

gyar idő szerint).  

   A regisztráció ezen a linken történik:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKbdhRAliN27iiaVulxYhJFZMl0G3

oXo6oEdmaiVYhT3sl3A/viewform 

 

   A regisztrált résztvevők a konferencia 

napja előtt egy nappal fogják megkapni az 

online felületre mutató linket. 

   Az online konferencia részvételéről a 

SZEGEPI Igazolást állít ki, melynek 

feltétele, hogy a „Nyilatkozat személyes 

adatok felvételéhez projektbe való belé-

péskor és kilépéskor (ESZA kérdőív)” 

című dokumentum a kitöltést követően, 

eredetiben postai úton megérkezzen az 

alábbi címre: Szeged-Csanádi Egyház-

megye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intéze-
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te, 6720 Szeged, Dóm tér 6. Az ESZA 

kérdőív letölthető a rendezvény webolda-

láról:  https://www.kpluszf.com/jard-

vegig-tehetsegkonferencia/ 

 

 

    Az jelentkezési űrlap kitöltésével és 

elküldésével, valamint adatai megadá-

sával a regisztráló fél hozzájárul a 

jelentkezéshez szükséges adatok keze-

léséhez. Az űrlapon megadott ada-

tokat a SZEGEPI az Európai Parla-

ment és a Tanács 2016/679-es Általá-

nos Adatvédelmi Rendelete (lásd: 

„GDPR”), az információs önrendel-

kezési jogról és az információsza-

badságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, továbbá az egyéb, vonatkozó 

uniós vagy tagállami jogszabályok be-

tartása mellett kezeli. A regisztráló fél 

egyben hozzájárul, hogy a képzést 

szervező SZEGEPI a személyét ábrá-

zoló fényképfelvételeket, videófelvé-

teleket, képernyőfelvételeket készítsen 

és azokat a SZEGEPI elszámolás-, 

marketing-, reklám- és egyéb tájékoz-

tató kiadványaiban felhasználhassa. 

 

 

PROGRAM 

 

1. nap (2022.01.21.): Plenáris előadások 

13.45-13.50: Online felület megnyitása, 

gyülekezés. Az online felülethez a linket a 

regisztrált résztvevők címére küldjük el a 

konferenciát megelőző napon. 

Moderátor: Dr. Mező Ferenc, tudomá-

nyos igazgató, K+F Stúdió Kft. 

 

13.50-14:00: Megnyitó, köszöntő 

Dr. Kozma Gábor főigazgató, SZEGEPI, 

rektor, GFE 

_____________________________ 

TEORETIKUS ELŐADÁSOK: a „Járd 

végig!” program tehetségelméleti vonat-

kozásait mutatják be az előadások 14:00-

16:00 óra között. 

 

14:00-14:30: Az életpálya felépítése – kereszt-

ény szempontok 

Dr. habil. Papp Miklós, főiskolai tanár, 

GFE 

 

14:30-15:00: Tehetségsegítő Tanácsok: Kárpát-

medencei helyzetkép 

Kormos Dénes, MATEHETSZ Kárpát-

medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollé-

giumának elnöke. 

 

15.00-15:30: Komplex intézményi tehetséggon-

dozó programok 

Sarka Ferenc, alelnök, Magyar Tehetség-

gondozó Társaság 

 

15:30-16:00: Modern pedagógiai eljárások a 

„Járd végig!” program kínálatában 

Bíró Gyula, szakmai vezető, SZEGEPI, 

képzésfejlesztési igazgató, c. egy. docens, 

GFE 

________________________________ 

MÓDSZERTANI ELŐADÁSOK: a segí-

tés módszertani lehetőségei a tehetségesek 

speciális célcsoportjával, a gyakran idézett 

tehetségkomponensekkel (képességekkel, 

kreativitással, motivációval) kapcsolatban. 

 

https://www.kpluszf.com/jard-vegig-tehetsegkonferencia/
https://www.kpluszf.com/jard-vegig-tehetsegkonferencia/
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16:00-16:15: Érzékenyítő pedagógia a gyermek-

védelmi rendszerben (KÁSZPEM) 

Kothencz János, főigazgató, Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató, Országos 

Egyházi Módszertani Intézmény 

 

16:15-16:30: Kognitív képességek fejlesztése di-

gitális környezetben 

Szabóné Dr. Balogh Ágota, docens, dé-

kánhelyettes, GFE 

 

16:30-16:45: Az inspiráció szerepe a kreati-

vitásfejlesztésben 

Dr. Mező Katalin, ügyvezető, K+F 

Stúdió Kft. 

 

16:45-17:00: A felfedeztetéses tanulás mint 

motivációs eszköz a tehetséggondozás szolgá-

latában – az óvodától a felsőoktatásig 

Dr. Mező Ferenc, elnök, Kocka Kör 

Tehetséggondozó Kulturális Egyesület 

 

KEREKASZTALBESZÉLGETÉS: a kö-

zönségtől származó kérdéseknek és felve-

téseknek is teret adó, interaktív beszél-

getés a tehetségsegítés finanszírozásával 

kapcsolatos segítség lehetőségeire fóku-

szál. A kerekasztalbeszélgetés 17:00-18:00 

óra között kerül megavalósításra. 

 

17:00-18:00: Mennyibe kerül a tehetségsegítés és 

hogyan teremthető elő a szükséges összeg? 

Résztvevők: Bíró Gyula (SZEGEPI), 

Kormos Dénes (MATEHETSZ), Dr. 

Mező Ferenc (Kocka Kör), Sarka Ferenc 

(MTT), Szabóné Dr. Balogh Ágota (GFE) 

Moderátor: Dr. Mező Katalin. K+F 

Stúdió Kft. ügyvezető 

______________________________ 

18:00: A konferencia 1. napjának zárása 

Moderátor: Dr. Mező Ferenc 

 

 

2. nap (2022.01.22.): Önképző webiná-

rium 

   Az önképzésre, önálló tanulásra lehető-

séget adó, webinárium jelleggel letölthető, 

megnyitható szöveges és videó tartalma-

kat adunk közre. 

8.00-18:00: Tanulmányok, kiadványok, pre-

zentációk megtekintése 

8:00-18:00: Kisfilmek megtekintése 

 

 

Tisztelettel és szeretettel várjuk 

 Önt is rendezvényünkre! 

 

 

A konferencia technikai szervezésével 

és megvalósításával kapcsolatos  

kérdésekkel, a szervezéssel megbízott 

K+F Stúdió Kft. munkatrásai 

nyújtanak segítséget az 

info@kpluszf.com  

e-mail címen.

 

 

 

mailto:info@kpluszf.com

