
 

 

OXIPO 

  

 

59 

T.É.M.A. 

 

Mező Katalin (Ph.D.) 

Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület 

 

 

 

 

   Absztrakt 

   A „T.É.M.A.: Tudományos És Művészeti Alkotóműhely” a Kocka Kör Tehetség-

gondozó Kulturális Egyesület  projektje keretében a 2022/2023. tanévben megvalósuló 

tehetséggondozó program. A programot a Nemzeti Tehetség Program és a 

Miniszterelnökség támogatja (pályázati azonosító: NTP-INNOV-22-0095). Ez az 

összefoglaló bemutatja a program célrendszerét és várható eredményeit. 

   Kulcsszavak: tehetséggondozás, tudomány, művészet 

   Diszciplinák: pszichológia, pedagógia 

 

 

 

   Abstract 

   T.É.M.A.: Tudományos és Művészeti alkotóműhely (S.A.A.W.: Science and Art Workshop) 

The „T.É.M.A.: Tudományos és Művészeti alkotóműhely” (S.A.A.W.: Science and Art 

Workshop) is a talent development program within the framework of the project of the 

Kocka Kör Tehetséggondozó Cultural Association for 2022/2023. academic year. This 

program is supported by the National Talent Program and the Prime Minister's Office 

(project ID: NTP-INNOV-22-0095). This summary presents the target system and 

expected results of the program. 

   Keywords: talent development, science, art 

   Disciplines: psychology, pedagogy 
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   A „T.É.M.A.: Tudományos És Művé-

szeti Alkotóműhely” a Kocka Kör Tehet-

séggondozó Kulturális Egyesület NTP-

INNOV-22-0095 pályázati azonosítószá-

mú projektje keretében a 2022/2023. tan-

évben megvalósuló gazdagító jellegű tehet-

séggondozó program. A programot a 

Nemzeti Tehetség Program, valamint a 

Miniszterelnökség támogatja. 

 

 

   A T.É.M.A. tehetséggondozó 

   program célrendszere 

   A Természettudományos és Művészeti 

Alkotóműhely célrendszere misszióból, di-

rekt célből és indirekt célokból tevődik 

össze. 

   Misszió: természettudományos és művé-

szeti orientációjú komplex tehetséggon-

dozó program biztosítása tanulók számára. 

   Direkt cél: természettudományos/mű-

vészeti kompetenciák  (ismeretek, képes-

ségek, attitűdök, módszertani jártasság) 
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fejlesztése felfedeztetéses és alkotás köz-

pontú tanulás formájában. 

   A T.É.M.A. által megcélzott indirekt 

célok:  

a) Pályaorientáció: a bevont tanulók  

ösztönzése a természettudományos 

és/vagy művészeti kutatói, alkotói, 

tanári karrier irányba.  

b) Személyiségfejlesztés (elsősorban az 

énkép és önismeret terén) és szociális 

készségek fejlesztése. A résztvevők 

önmegvalósítás iránti igényét célozza 

a programban rejlő kreatív feladatok 

sora, és önbecsülés és tisztelet iránti 

igényüket szolgálja az általuk létre-

hozott produktumok várható elis-

mertsége.  

c) Kognitív képességek gyakoroltatása.  

d) Módszertani fejlesztés (tanulás-és ku-

tatásmódszertani, képzőművészeti a-

lapok gyakoroltatása révén).  

e) Teljesítményre ösztönzés (a program 

hatására nőjön a résztvevők publi-

kációs, prezentációs, innovációs, va-

lamint művészeti jellegű teljesítmé-

nyeinek menynyisége) 

f) A fenntartható fejlődés iránti érzé-

kenyítés. 

 

 

 

   A  T.É.M.A.  program 

   várható eredményei 

   A Természettudományos és Művészeti 

Alkotóműhely az alábbi rövid távú 

eredményekkel jár: 

   Élménypedagógiai tapasztalat.. Várható 

hatás: alkotásokkal, alkotókkal kapcsola-

tos pozitív attitűd alakulása. 

   Egy tanulás módszertani tréning/fő. 

Várható hatás: a kreatív (produktív) tanu-

lást segítő módszertani  repertoár nő, ez 

előkészíti a kutatás módszertani fejlesztést. 

   Egy kutatás módszertani tréning/fő. 

Várható hatás:  kutatás módszertani alap-

fogalmak, módszerek megismerése. 
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   Egy kutatási terv/fő megírása. Várható 

hatás: tapasztalatszerzés a kutatási terv 

alkotásának terén. 

   Egy 1 kutatási terv megvalósítás/fő. Vár-

ható hatás: tapasztalatszerzés a kutatási 

terv megvalósítása terén. 

   Egy absztrakt/fő  megírása  és  megje-

lentetése. Várható hatás: a résztvevők 

tapasztalatot szereznek az absztrakt írás 

terén, illetve bibliográfiájuk min. 1 (talán az 

első!) absztrakt-jellegű tétellel nő. 

   Egy konferencia prezentáció/fő előa-

dása nemzetközi interdiszciplináris konfe-

rencián. Várható hatás: a diákok saját  él-

ményű  tapasztalatot  szereznek  a  tudo-

mányos konferencia előadások terén, illet-

ve bibliográfiájuk min. 1 (talán az első!) 

konferencia-prezentáció jellegű tétellel nő. 

   Egy tanulmány/fő megjelentetése. Vár-

ható hatás: a beválogatott diákok gyakor-

lati tudást kapnak  a  tanulmány  írás  terén,  

illetve  bibliográfiájuk min. 1 (talán az első!)  

tanulmány jellegű tétellel nő. 

   Egy virtuális  kiállítás/fő  a  természettu-

dományos alprogramban  résztvevők  ese-

tében. Várható hatás: kiállítás szervezési és 

tudománynépszerűsítési tapasztalattal gaz-

dagodnak és bibliográfiájuk min. 1 (való-

színűleg az első!) virtuális kiállítás jellegű 

tétellel bővül. 

   Egy zászlókiállítás/csoport  a művészeti 

alprogramban  résztvevő diákok esetében. 

Várható hatás: az alkotók kiállítás szer-

vezési tapasztalatot és művészetnép-

szerűsítési tapasztalatot nyernek, amit 

önéletrajzukban is közzé tehetnek. 

   Egy honlap/fő. Várható hatás: honlap 

alkotási és önmenedzselési tapasztalat 

szerzése. 

   Animáció (1 kisfilm/művészeti csoport). 

Várható hatás: filmalkotói tapasztalat, illet-

ve az alkotók önéletrajzában is megje-

leníthető lesz az animációs filmalkotói 

tevékenység 

   A fenntartható  fejlődésre fókuszáló  tár-

sasjáték. Várható hasznosulás: ismeretter-

jesztő,  szórakoztató,  innovációra  ösztön-

ző, a fenntartható fejlődést a figyelem   kö-

zéppontjába állító társasjáték jön létre. 

   A T.É.M.A. program várható hosszú 

távú hatása, hogy mind pályaorientációs, 

mind továbbtanulási szempontból befo-

lyásolni fogja a résztvevők életét.  

   A program eredményei a program hon-

lapján folyamatosan és ingyenesen közzé-

tételre kerülnek 2023. januárjától. A 

T.É.M.A. program weboldala: 

https://kockakor.hu/ntp_innov_22_0095 

 

 

 

   Köszönetnyilvánítás 

   Köszönjük a Miniszterelnökség és a 

Nemzeti Tehetség Program által biztosí-

tott pályázati támogatást (pályázati azo-

nosító: NTP-INNOV-22-0095)! 
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