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A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács hírei 
 

 

KLEBELSBERG PEDAGÓGIAI NAP 
SOMOGY MEGYEI TEHETSÉGPONTOK IV. MÓDSZERTANI TALÁLKOZÓJA 

2017. október 06. 
KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 

 

 

Beszámoló a „Digitális kihívások a köznevelésben” konferenciáról 

2017. október 6-án került megrendezésre az idei Klebelsberg Pedagógiai Nap digitális 

témakörben. Rendezvényünkön 120 szakember és érdeklődő diák vett részt.  A plenáris 

előadások mind egyértelműsítették az IKT kompetenciák fejlesztési szükségességét, a mobil 

eszközök, oktatási alkalmazások szélesebb körű használatát, a digitális tartalmak tanórai 

integrációjának fontosságát. Ehhez változás szükséges, a pedagógusok attitűdje területén épp 

úgy, mint a használt módszertani eljárásokban. A konferencián résztvevő plenáris előadók és 

szekcióvezetők nagy része az IKT MasterMinds Kutatócsoport (Fegyverneki Gergő, Fehér 

Péter PhD, Aknai Dóra Orsolya) és a JátékosLét Kutatócsoport (Györgyi-Ambró Kristóf) 

szakemberei voltak.  

Emellett nagy sikerrel játszott a jelenlevőkkel Urbán Mónika mesterpedagógus, tréner, aki az 

offline játékvilágot szélesítette a pedagógusok szemében. Sárdi Péter, a Kaposvár-Somogy 

Megyei Tehetségsegítő Tanács elnöke pedig a Somogy Megyei Tehetségpontok IV. 

Módszertani Találkozóját vezette. Szekcióink gyakorlatorientáltak voltak, közvetlen tanulási 

lehetőséggel segítve a jelenlevők fejlesztését. A programot tehetséges tanulók bemutatkozása 

kísérte.  

A partneri igény- és elégedettségmérés eredményeként a résztvevők 39%-a töltötte ki 

visszajelző kérdőívét. Ebben kaptunk reflexiót a konferencia időpontját, helyszínét illetően, 

reagáltak a kollégák az ellátásra, a technikai feltételekre, szakmai színvonalra. Ez utóbbit a 

válaszolók 89,4%-a kiválóra értékelte. Köszönjük a támogató visszajelzést!  

A résztvevők kifejezték elégedettségüket a témaválasztás aktualitásával, az előadók 

személyével, a szekciók gyakorlatias felfogásával, valamint a szervezés zökkenőmentességével 

kapcsolatban.  
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Média megjelenés: 

▪ http://tehetseg.hu/konferencia/digitalis-kihivasok-koznevelesben-konferencia 

▪ https://www.facebook.com/events/120835051991468/ 

▪ http://www.kszc.hu/joomla/index.php/9-uncategorised/449-digitalis-kihivasok-a-

koznevelesben-konferencia 

▪ https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/digitalis-fordulatra-van-szukseg-

kozoktatasban-858011/ 

▪ http://www.ajtp.hu/olvaso?key=AABHEGFU  

▪ http://www.klebi.sulinet.hu/sites/default/files/2017-

09/Konferencia%20megh%C3%ADv%C3%B3%20-%2010.06._0.pdf 

▪ https://sites.google.com/site/gergobacsiinternetestanterme/about-me 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hujber Tamásné 
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai 

Kollégium Tehetségpont 
vezetője 

http://tehetseg.hu/konferencia/digitalis-kihivasok-koznevelesben-konferencia
https://www.facebook.com/events/120835051991468/
http://www.kszc.hu/joomla/index.php/9-uncategorised/449-digitalis-kihivasok-a-koznevelesben-konferencia
http://www.kszc.hu/joomla/index.php/9-uncategorised/449-digitalis-kihivasok-a-koznevelesben-konferencia
https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/digitalis-fordulatra-van-szukseg-kozoktatasban-858011/
https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/digitalis-fordulatra-van-szukseg-kozoktatasban-858011/
http://www.ajtp.hu/olvaso?key=AABHEGFU
http://www.klebi.sulinet.hu/sites/default/files/2017-09/Konferencia%20megh%C3%ADv%C3%B3%20-%2010.06._0.pdf
http://www.klebi.sulinet.hu/sites/default/files/2017-09/Konferencia%20megh%C3%ADv%C3%B3%20-%2010.06._0.pdf
https://sites.google.com/site/gergobacsiinternetestanterme/about-me
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Felsőoktatási Tagozata 
 

KAPOSVÁRI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK 
KAPOSVÁRI EGYETEM - 2017.09.01-03. 

 

A Kaposvári Egyetem és a Pannon Lovasakadémia méltó helyszíne a Kaposvári Állattenyésztési 
Napoknak – erről beszélt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter pénteken a KÁN 
megnyitóján. Mint fogalmazott az esemény az elmúlt időszakban országos jelentőségűvé vált, 
ezt bizonyítja, hogy évente 200 kiállítót és mintegy 30 ezer látogatót vonz. 
 
A Kaposvári Állattenyésztési Napokon a házigazda Kaposvári Egyetem nevében Prof. Dr. 
Tossenberger János kutatásfejlesztési és innovációs rektorhelyettes köszöntötte a 
résztvevőket. A város képviseletében Szita Károly Kaposvár polgármestere a szervezőket és az 
egyetemet méltatta.  
 
A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara minden évben a Családi Napon vesz részt kézműves 
foglalkozásokkal. Az idei évben csatlakozott a programhoz a Kaposvár-Somogy Megyei 
Tehetségsegítő Tanács is Hujber Tamásné vezetésével. 
 
Azok, akik a rossz idő ellenére kilátogattak vasárnap a rendezvényre, a színpad melletti 
sátorban különböző izgalmas, érdekes foglalkozásokon vehettek részt. Arcfestés, 
csillámtetoválás, gyöngyfűzés, hűtőmágnes-készítés mellett szalvétából képeket készíthettek, 
melyeket be is kereteztek, só-gyurmából figurákat formázhattak.  
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KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 
KAPOSVÁRI EGYETEM - 2017.09.29. 

 

A Kaposvári Egyetem immár 5. alkalommal szervezte meg nagy sikerrel a Kutatók Éjszakája 
Programsorozatot, amelyre az Egyetem minden kara, az Agrárközpont, az Egészségügyi 
Centrum és az Egyetemi Könyvtár is érdekes és izgalmas programokkal készült. 

A hangulatot a Rippl-Rónai Művészeti Kar másodéves színművésznövendékeinek műsora 
alapozta meg. Ezúttal a fiatalabbak mellett az idősebb generáció is képviseltette magát, nem 
véletlenül, hiszen a Kutatók Éjszakájához ezúttal a Senior Egyetem előadásai is csatlakoztak.  

Prof. Dr. Tossenberger János kutatásfejlesztési-és innovációs rektorhelyettes köszöntőjében 
kiemelte: egyre többen érdeklődnek a Kutatók Éjszakája iránt. A Kaposvári Egyetem pedig 
olyan programot próbál összeállítani, amely felkelti a társadalom legszélesebb körének 
érdeklődését. A megnyitó zárásaként pedig egy hatalmas csokitorta is előkerült, hogy így 
ünnepeljék az ötéves jubileumot. A mintegy 1000 résztvevő 70 programon kaphatott ízelítőt 
a kutatás világából. Megtudhatták például hogyan működik a GPS vagy, hogy milyen egy 
intelligens város. Ahogy az autók alkatrészeit is megvizsgálhatták CT-vel. A legmerészebbek 
pedig akár pácolt, fűszerezett rovarokat vagy kukacos muffint is kóstolhattak. 

Miért nők a boszorkányok? Mitől hangos az alkohol? Miről árulkodnak a történelemkönyvek… 
Milyen bűntény nyomaira lehet bukkanni az Egyetemi Könyvtárban? Tudományos cool-túrák 
a Kutatók Éjszakája 2017 jegyében, avagy a kutatók testközelből a Pedagógiai Karon. 

Jelenlegi és volt hallgatók, egészen fiatalok és bölcsebbek: több mint háromszázan 
kapcsolódtak kifejezetten a PK Kutatók Éjszakája rendezvényeihez. Az előadásokat, 
tréningeket, kerekasztal beszélgetéseket és játékokat sokhelyütt és sokan kísérték 
figyelemmel, egészen késő estig. Korhű beszámoló helyett a képriportokat ajánljuk a 
figyelmükbe. 
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Tisztelt Intézményvezetők! 
Tisztelt Tantestületek! 

 

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara ebben a tanévben is megrendezni az elmúlt tanévben 
nagy sikert aratott Dunántúli Mandulafa című tehetséggondozó programját. Célunk az ifjúság 
tudományos tevékenységének felpezsdítése, felhívás közös munkálkodásra, motiváció és 
gyakorlat kialakítása, jövőbeni potenciális szellemi pályafutások megalapozása. A 
bemutatkozásra 2018. március 21-én kerül sor a Kaposvári Egyetemen. A szóbeli prezentációk 
mellett reményeink szerint mód nyílik az elkészült munkák megjelentetésére írásban, a 
programmal azonos című kiadványban, amelyet az aktuális, tudományos folyóiratok számára 
előírt szabályok szerint hozunk létre, ily módon az indulók lehetőséget kapnak tapasztalatot 
szerezni publikációs tevékenység terén is.  

A határon túli, illetve a 300 km-nél távolabb lakó diákok esetében lehetőséget biztosítunk arra, 
hogy Skyp-on keresztül vegyenek részt a konferencián. Az idei évben első alkalommal a zsűri 
értékelő munkájában részt vesznek azok a diákok is, akik a korábbi években kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak. 

A program és a jelentkezés pontos adatai a mellékelt felhívó levélben szerepelnek.  

Az alábbi linkeken elérhetők az előző évek konferenciáiról készült kisfilmek, illetve a kötetek: 
http://etdk.ke.hu/menu/63/24; http://etdk.ke.hu/menu/48/24  

 

Annak reményében, hogy programunk elnyerte az Önök érdeklődését és tanítványaikat 
ösztönözni fogják a részvételben: 

 

Üdvözlettel: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bencéné Dr. Fekete Andrea PhD 
dékánhelyettes 

programvezető tanár 

Dr. Belovári Anita 
programkoordinátor 

http://etdk.ke.hu/menu/63/24
http://etdk.ke.hu/menu/48/24
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FELHÍVÁS! 

      

A Kaposvári Egyetem Mandulaképző Konferenciára hívja a kutatni vágyó diákokat!  

A konferencián egy kutatási terület, érdeklődési kör „tudományos” alapú bemutatására van 
lehetőség. 

Korosztály: 3-12. évfolyam 

Időpont: 2018. március 21. (szerda) 

Az előadást prezentációként lehet bemutatni, mely 5-8 percben valósítható meg. A 
bemutatott munkát tanulmány formájában meg is szeretnénk jelentetni, melyet a következő 
terjedelemben várunk majd a konferencia napjáig: 

 alsó tagozat: min. 2 oldal 

 felső tagozat: min. 5 oldal 

 középiskola: min. 10 oldal 

A formai követelményeket és a jelentkezési lapot a mellékletben csatoljuk. 

NAGYON FONTOS!  Jelentkezési határidő: 2018. február 16. (péntek) 

 tanuló neve, osztálya, iskolája 

 kapcsolattartó pedagógus neve, email címe, mobilja 

 tartalmi összefoglaló (500-2000 karakter) 

 a kutatási terület megnevezése 

Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: geiger.livia@ke.hu 

 

 

VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET! 

 

 

 

mailto:geiger.livia@ke.hu
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MELLÉKLET 

 

Formai követelmények a tartalmi összefoglalóhoz: 
 

 12-es betűtípus 

 Times New Roman 

 1,5 sortávolság 
 
 
Segítség a tartalmi összefoglalóhoz: 
 

 Bevezetés: Miért választottam ezt a témát? 

 Főrész: Mit olvastál róla? Milyen kísérletet figyeltél meg? Következtetéseid? 

 Befejezés: Mit javasolsz? További terveid? 
 
 
Kutatási terület megnevezése: 
 

 Természettudomány (környezetismeret, természetismeret, matematika) 

 Humántudományok (irodalom, történelem) 

 Művészetek (ének, technika, rajz) 

 Sport- és egészségtudomány (testnevelés, egészségtan, erkölcstan) 

 Szabadidős tevékenységek 

 Egyéb 
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Jelentkezési lap  

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 

Dunántúli Mandulafa III. 

 

A dolgozat címe:  ........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Készítője 

Név:  .............................................................................................................................................  

Iskola neve:  .................................................................................................................................  

Iskola címe: 

Évfolyam/osztály:  ........................................................................................................................  

 

Felkészítő tanár: 

Név:  .............................................................................................................................................  

E-mail cím:  ..................................................................................................................................  

Telefonszám:  ...............................................................................................................................  

 

Előadás megtartásához szükséges technikai eszköz:  ..............................................................  

 

A pályamunka összefoglalóját mellékelem. A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

hitelesek. 

Megjegyzések, kiegészítések:   ....................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Dátum:  
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Kaposvári Egyetem 
Pedagógiai Kar  
Tudományos Diákköri Tanács 

 
Tárgy: Felhívás 
 
Kedves Hallgatók! 
 
A Pedagógiai Kar Tudományos Diákköri Tanácsa a 2017/18 őszi félévben is megrendezi a Kari 
Tudományos Diákköri Konferenciát. A Kari TDK egyben a 2019-ben megrendezendő XXXIV. 
OTDK-ra való felkészülés kezdetét is jelenti. 
A konferencián kutatási tervekkel indulhatnak.  

 
A konferencia időpontja: 2017. november 28. (kedd) 09:00 óra 

 
A jelentkezési lap és az absztrakt leadási határideje:  

 
2017. november 20. (hétfő) 12.00 óra a geiger.livia@ke.hu e-mail címre 

 
 
Az absztrakt formai követelményei:  

 12-es Times New Roman betűtípus 

 1,5 sortávolság 

 1000-2000 karakter 
 
 
A konferencián prezentáció segítségével, 10-15 percben kell bemutatni a választott témát. Ezt 
követően a szakmai zsűri segítséget nyújt a kutatás folytatásában, kidolgozásában. 
 
 
A jelentkezési lapot a Neptun kezdőoldalán, a letölthető dokumentumok között, illetve a KE-
PK hírek oldalon találják. 

 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Tisztelettel: 
  

  

 

 

 

 

Bencéné Fekete Andrea PhD 
Kari TDT elnök 

oktatási dékánhelyettes 

mailto:geiger.livia@ke.hu
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JELENTKEZÉSI LAP 

A KAPOSVÁRI EGYETEM PEDAGÓGIAI KAR 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 

 

A dolgozat címe:  

 

Készítője 

Név:   ...........................................................................................................................................  

Szak, évfolyam: ........................................................................................................................  

Képzés: BA/BSc; MA/MSc 

Diplomavédés várható ideje (év, hó):  ...............................................................................  

E-mail cím:  ................................................................................................................................  

Telefonszám ..............................................................................................................................  

 

Konzulens oktató 

Név: .............................................................................................................................................  

Tanszék:    ...................................................................................................................................  

Beosztás:   ..................................................................................................................................  

E-mail cím: .................................................................................................................................  

Telefonszám: .............................................................................................................................  

 

Dátum: 2017. …………………………….. 

 

 ……………………………………………………………. 

                                                                    aláírás 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Nyelvi  Tagozata 
 

HALLOWEEN 
KAPOSVÁRI MUNKÁCSY MIHÁLY GIMNÁZIUM- 2017.10.26. 

 

Az idei tanévben hatodik alkalommal került sor a Munkácsy Halloween Party-ra. 36 csapat 
vetélkedett egymással a közel háromórás rendezvényen. Nagy örömünkre szolgált, hogy a ka-
posvári általános iskolák idén is elfogadták meghívásunkat, így ismét körünkben üdvözölhet-
tük a Zrínyi, a Honvéd és a Kisfaludy csapatait. 
A diákok idén is lelkesen készültek a vetélkedőre. A hátborzongató sminkek, ijesztő jelmezek, 
és a Halloween hangulatához illő sütemények legalábbis mind ezt bizonyítják. 
Az ilyenkor elhagyhatatlan feladatok (pl. filmfelismerés, töklámpás készítése, puzzle, kvíz, sza-
baduló szoba) kiegészültek az iskolánkban tanított második idegennyelvek állomásaival. 
 
Az idei fődíjakat a kaposvári ParaCity ajánlotta fel a két első helyezett számára, amit ezúton is 
köszönünk. 
 
Íme az első három helyezett a 7-8.osztályosok között: 
1. FIVE REASONS  (Kaposvári Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelű) 
2. SUPER GIRLS and CO.  (Kaposvári Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelű) 
3. MINNIES GONE WRONG  (Kaposvári Honvéd Utcai Tagiskola) 
 
A felsőbb évfolyamokon pedig az alábbi csapatok értek el helyezést: 
1. HARLEY ÉS A HALOTTAK (9. D) 
2. IVADÉKOK KÖZÖTT (9. C) 
3. BOO-k  (9.KNY) 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Roma/Cigány Tagozata 
 
 
Minden hétköznap 13:00 és 17:00 között felzárkóztató foglalkozásokat tartunk a tanulásban 
elmaradó, egyéni fejlesztést igénylő hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű, főként 
roma/cigány diákoknak. A fejlesztés egyénileg, vagy néhány fős csoportokban szaktanárok, 
gyógypedagógusok és egyetemi hallgatók bevonásával zajlik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. október 11-én az Arany János Utcai Tagóvodában és a 2017. október 25-én a Rét Utcai 
Tagóvodában tartott Esélyórákon célunk volt, az elfogadás és a tolerancia erősítése a 
fogyatékossággal élők irányába, az óvodások körében. Játékos feladatok segítségével, ép 
fiatalokkal ismertettük meg azokat a hátrányokat, amelyekkel, a fogyatékossággal élők nap, 
mint nap kénytelenek megbirkózni, emellett kézzelfogható, személyes élményekhez is 
juttattuk a résztvevőket a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének segítségével. 
Külön köszönet Szántó Gábornak és Hosszú Jánosnak az izgalmas előadásokért. 
 

 

 

 

 

 

 
 

2017. októberében az idősek hónapja alkalmából önkénteseink és egy profi hegedűművész 
segítségével, a generációk közötti kapcsolatok erősítése céljából olyan zenés ünnepséget 
rendeztünk, ahol a hivatásos zenész mellett, általános iskolás diákok adtak elő verses-zenés 
műsort idős emberek számára, a Patalom és Hetes településeken működő nyugdíjasházakban. 
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2017. október 13-14-én A Napkerék Egyesület, mint a Somogy Megyei Család Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház működtetője, Somogy megyei általános iskolásoknak szervezett két napos 
programot. A "Sportnap az esélyegyenlőség nevében" elnevezésű rendezvény fő célja az ép és 
fogyatékossággal élő személyek közötti elfogadás, a tolerancia erősítése, illetve a sport 
népszerűsítése a gyerekek körében. Az eseményen részt vettek a Kaposvári Rákóczi FC, a 
Kaposvári Kosárlabda Klub és a Kaposvári Röplabda Klub játékosai. Meghívott vendégeink 
interaktív beszélgetések, rövid bemutatók keretein belül ismertették meg a fiatalokat az adott 
sportágak örömeivel és kihívásaival. A diákok rövidített csörgőlabda mérkőzéseken 
próbálhatták ki az előzetes bemutatón elsajátított tudásukat. 
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2017. október 20-án a Kaposváron élő, hátrányos helyzetű, de tehetséges gyerekek 
problémáinak megoldásának érdekében, Tematikus Szakmai Kerekasztal beszélgetésen 
vettünk részt  a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ munkatársaival. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2017. október 30-án hátrányos helyzetű, a természettudományok iránt érdeklődő, tehetséges 
gyermekek számára szerveztünk egy napos kirándulást a Kaszói Lombkorona Sétányhoz. A 
résztvevők, interaktív előadás keretében kaptak információt az erdő szintezettségéről, annak 
növény- és állatvilágáról, nagy hangsúlyt fektetve a repülésre képes állatvilágra. 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
SNI Tagozata 

 

A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ megkezdte működését, mint 

Minősített Tehetséggondozó Műhely, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és az Új Nemzedék Központ által a Nemzeti Tehetség 

Program keretében kiírt pályázat keretében. 

A kitüntető címet a háromfordulós minősítési eljárás után az országban 38 köznevelési 
intézmény birtokolhatja, melyek elkötelezettek a szakmai minőség mellett. A több évtizedes 
múltra visszatekintő kiemelkedő tehetséggondozó munka a program keretében a 
tehetségműhely egyedi arculatát megtartva kap támogatást, a környezet és kiemelten a 
tehetséges tanulók igényeihez igazodva. 
 
A Nemzeti Tehetség Program és a Tehetségek Magyarországa projekt a tehetséggondozó 
munka eredményességének növelését, többoldalú támogatását célozza. A 
tehetséggondozásban jártas szakemberek szakmai műhelymunkák, előadások, gyakorlati 
tapasztalatszerzés és képzések révén szélesítik ismereteiket és bővítik módszertani 
eszköztárukat. A tehetséges diákok mentori támogatásban részesülnek, számos érdekes 
programon vehetnek részt, az eszközpark folyamatosan bővítésre kerül. 
 
Országos Tollaslabda Verseny, Tiszakécske 
 
A Bárczi DSE diákjai október 7-én először vettek részt labdajátékokban országos 
megmérettetésen, a tollaslabda új sportágként jelent meg a tehetséggondozásban. A 
rendezvényen 75 versenyző mérte össze tudását, mindhárom korcsoportban a dobogóra 
állhattak a Bárczi DSE ifjú sportolói. 
 
Felkészítő tanár: Kovács Krisztián 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 

 
Tisztelt Tehetségbarát Kolléga! 

  
A Matehetsz által ez év október folyamán meghirdetett „Tutorált fiatalokat keresünk!” 
pályázati felhívás – mely keretében TEHETSÉGES FIATALOK jelentkezését várjuk 
–  jelentkezés határidejét a kapott visszajelzések alapján MEGHOSSZABBÍTJUK! 
 

Az új határidő: 2017. november 23. éjfél 
 
A felhívás elérhető itt: MATEHETSZ Pályázati felhívás, jelentkezni lehet a Tutorált 
felhívás online felületen. 
Megerősítjük, - ahogy az a felhívásban is szerepel - budapesti és Pest megyei fiatalok 
pályázatát is befogadjuk! 
A program során az alábbi lehetőségeket ajánljuk a tehetséges fiatalok számára: 

• elsősorban 11 hónapon át személyre szabott tehetségsegítést a tutor (segítő) 
közreműködésével; 

• nyári táborokon, valamint élményhétvégéken részvételt; 
• ösztöndíj lehetőséget; 
• lehetőséget egyéni tehetség tanácsadásra; 
• a fiatal tutora által ajánlott Matehetsz vagy a szervezet által rendezett 

programokon való részvételt.   
 

A 2017-es évben a tutor programban résztvevők már (tutorált fiatalok) nem 
pályázhatnak újra!  
 
Kérjük a kollégákat, hogy TOVÁBBÍTSÁK a pályázatot olyan szakembereknek, akik 
intézményükben tehetséggondozással foglalkoznak, illetve azon diákoknak, 
akik szakmai véleményük szerint eséllyel indulhatnak pályázatunkon.  
 
Örömmel fogadjuk észrevételeit, kérdéseit a tutorhálózatba való jelentkezéssel 
kapcsolatban az alábbi címen: tutorhalozat@tehetseg.hu. 
 

 
  

  

 

Domján Gabriella 

alprojektvezető 

 

Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

1119 Budapest, Mérnök utca 39. 

www.tehetseg.hu 

EFOP-3.2.1-15-2016-00001 

TEHETSÉGEK MAGYARORSZÁGA 

 
 
 
 
 
 

http://korlevel.tehetseg.hu/page.php?link=e14748k7&id=1027&b=1&x=370764&y=2369&z=418&dt=1511180419
http://korlevel.tehetseg.hu/page.php?link=4dd1be3b&id=1028&b=1&x=370764&y=2369&z=418&dt=1511180419
http://korlevel.tehetseg.hu/page.php?link=4dd1be3b&id=1028&b=1&x=370764&y=2369&z=418&dt=1511180419
mailto:tutorhalozat@tehetseg.hu
https://maps.google.com/?q=1119+Budapest,+M%C3%A9rn%C3%B6k+utca+39&entry=gmail&source=g
http://korlevel.tehetseg.hu/page.php?link=ak2ade5k&id=1029&b=1&x=370764&y=2369&z=418&dt=1511180419
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Kedves Partnereink! 

 

Három pályázati lehetőséget ajánlunk: 

1./ Az első vers illusztráció készítéshez kapcsolódó. 
2./ A második irodalmi tevékenységhez kötődik, korosztályos csoportba sorolással. 
3./ A harmadik pedagógus elismerésre ad lehetőséget, mely a kollégák, edzők,     
megbecsültségét képes növelni az Önök támogatásával. 

Kérem ismerkedjenek meg a részletes tartalommal, és amennyiben van olyan diákjuk 
vagy kollégájuk, ismerősük, aki, mint tehetséggondozó alkalmas a MESTER díjazásra, 
készítsék el pályamunkájukat. 
 
A felsőoktatási intézményeknek is közvetítek egy lehetőséget: 
http://forrasfigyelo.hu/?page=palyazat&palyazat-felsooktatasi-fejlesztesi-projektek-
tamogatasara=&ref=50442&hirlevel=1 
 
 
Pályázatok: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AAA6F5A4AF414032C1258
1D800684948 
 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/04A764F77CE3CB1DC1258
1D80066E6C5 
 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/65328B5C9A6513C9C1258
1D800666783 
 
 
 
 

Dr. Nochtáné Bakonyi Erika  
tehetséggondozó- koordinátor 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  
8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59..  

Mobil.: 06-30-5-896-643   
E-mail:  tehetseg.fmpsz@gmail.com 

                                                                                                                 Web:   www.fejermepsz.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://forrasfigyelo.hu/?page=palyazat&palyazat-felsooktatasi-fejlesztesi-projektek-tamogatasara=&ref=50442&hirlevel=1
http://forrasfigyelo.hu/?page=palyazat&palyazat-felsooktatasi-fejlesztesi-projektek-tamogatasara=&ref=50442&hirlevel=1
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AAA6F5A4AF414032C12581D800684948
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AAA6F5A4AF414032C12581D800684948
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/04A764F77CE3CB1DC12581D80066E6C5
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/04A764F77CE3CB1DC12581D80066E6C5
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/65328B5C9A6513C9C12581D800666783
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/65328B5C9A6513C9C12581D800666783
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/65328B5C9A6513C9C12581D800666783
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/65328B5C9A6513C9C12581D800666783
https://maps.google.com/?q=8000+Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r,+Szabads%C3%A1gharcos+u.+59&entry=gmail&source=g
mailto:tehetseg.fmpsz@gmail.com
http://www.fejermepsz.hu/
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MATEHETSZ HÍRLEVÉL – 2017. OKTÓBER 

AKTUÁLIS HÍREK 
 

HÍREK A 2017-ES FELFEDEZETTJEINKRŐL 

Sorra érkeznek az idei "Felfedezettjeink" pályázatban ösztöndíjas fiatalok elmúlt bő féléves tevé-
kenységét bemutató beszámolók 
Bővebben 

NEHÉZ HELYZETBEN A KÁRPÁTALJAI MAGYAR OKTATÁS 

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke szövetségük rendkívüli 
közgyűlése után nyilatkozott a végveszélybe került kárpátaljai magyar oktatás helyzetéről. 
Bővebben 

MATEHETSZ FELHÍVÁSOK 

 

TUTORÁLTAKAT KERESÜNK 2017 

A Matehetsz a Tehetségek Magyarországa projekt keretében felhívást indít tutorhálózathoz való 
csatlakozásra 
Bővebben 

 

PROGRAMOK 

 

KUTATÓ GYEREKEK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA | VERSENYKIÍRÁS 

Bevezetés a tudományos alkotó munkába 10 éves kortól 
Bővebben 

27. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 
2017/2018-AS TANÉV 

A Magyar Innovációs Szövetség felhívása a 2017/2018 tanév időszakára hazai és határon túli 
magyar középiskolai diákok számára 
Bővebben 

XIX. ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA 

2017. november 7. és 9. között kerül megrendezésre a hagyományos őszi oktatási-nevelési szak-
ember-találkozó, az országos közoktatási szakértői konferencia. 
Bővebben 

http://tehetseg.hu/aktualis/hirek-2017-es-felfedezettjeinkrol
http://tehetseg.hu/aktualis/nehez-helyzetben-karpataljai-magyar-oktatas
http://tehetseg.hu/felhivas/tutoraltakat-keresunk-2017
http://tehetseg.hu/verseny/kutato-gyerekek-tudomanyos-konferenciaja-versenykiiras
http://tehetseg.hu/palyazat/27-ifjusagi-tudomanyos-es-innovacios-tehetsegkutato-verseny-2017-2018-tanev
http://tehetseg.hu/konferencia/xix-orszagos-kozoktatasi-szakertoi-konferencia


 

 

20 

 

NIVEA „KAROLJ FEL EGY CSALÁDOT” PÁLYÁZAT 2017 

A nehéz körülmények között élő, átlagon felüli adottsággal, motivációval rendelkező gyermekek 
differenciált fejlesztésének biztosításáért! 
Bővebben 

ÚJRA INDUL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK PÉNZÜGYI VETÉLKEDŐJE 

Idén immár nyolcadik alkalommal nevezhetnek az általános iskolás csapatok a K&H Vigyázz, 
Kész, Pénz! vetélkedőre. 
Bővebben 

IFJÚ KUTATÓK NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA 

Az Ifjú Kutatók 25. Nemzetközi Konferenciáját (International Conference of Young Scientists, 
ICYS) 2018. április 19. és 25. között Szerbiában, Belgrádban rendezik meg. 
Bővebben 

ÁLLATOK ÉS NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN | ORSZÁGOS FOTÓPÁLYÁZAT 

Állatok és növények a természetben c. fotópályázat 5.-8.osztályos diákoknak 
Bővebben 

 

www.tehetseg.hu 

http://tehetseg.hu/palyazat/nivea-karolj-fel-egy-csaladot-palyazat-2017
http://tehetseg.hu/palyazat/ujra-indul-az-altalanos-iskolasok-penzugyi-vetelkedoje
http://tehetseg.hu/konferencia/ifju-kutatok-nemzetkozi-konferenciaja
http://tehetseg.hu/palyazat/allatok-es-novenyek-termeszetben-orszagos-fotopalyazat
http://www.tehetseg.hu/

