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  „Innovációs Stúdium 2020/2021” cím-

mel valósít meg tehetséggondozó projektet 

a K+F Stúdió Kft. a 2020/2021. évben, a 

Nemzeti Tehetség Program támogatásával 

(a pályázat azonosító száma: NTP-PKTF-

20-0009). 

 

 
 

 

 
   A program főbb tartalmi elemei: 

   „Innovációs Stúdium” 30 órás tehetség-

gondozó programsorozat, mely a követ-

kező témaköröket (is) érinti: önismeret-

fejlesztés, önmenedzselési készségek, pá-

lyázati és forrásteremtési ismeretek, veze-

tői készségek, az innovációs környezet 

sajátosságai és résztvevői, a KFI rendszer 

alapjai és öszefüggései, a KFI pályázati 

rendszer, innovációs készségek, interper-

szonális készségek, prezentációs készsé-

gek. 

   A programsorozatot az alábbi tevékeny-

ségek egészítik ki: 

   „Innováció és vállalkozás létrehozás, fej-

lesztés” workshop. Ennek során műhely-

munka keretében egyéni és társas vállalko-

zások létrehozásának, működtetésének 

egyéni és kiscsoportos modellezésére kerül 

sor. Az innovációk szervezeti hátterét biz-

tosító vállalkozásokról szóló ismeret prak-

tikus tudást jelenthet a fiatal innovátorok 

számára. 



LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

 

104 

 

   „Te is lehetsz innovátor!” és „PSYWAR 

– Lélektani hadviselés” virtuális kiállítás az 

OxIPO Virtuális Múzeumban. A 2021-re 

tervezett, s a résztvevő fiatalok bevo-

násával összeállított „Te is lehetsz inno-

vátor!” kiállítás célja a 14-35 éves kor-

osztály figyelmének felkeltése és ösztön-

zése az innováció iránt. A kiállítással nyíl-

vánosságot biztosítunk; a kommunikációs 

készségeket (poszter/applikáció tervezés, 

szóbeli prezentáció előadása, vita) kívánjuk 

éles helyzetben próbára tenni; prezentációs 

teljesítményhez juttatjuk általa a résztve-

vőket; akár az is előfordulhat, hogy szak-

mai érdeklődőkre, befektetőkre találnak a 

bevont fiatalok; határon túli magyar 

fiatalokkal való kapcsolatteremtésre is 

lehetőség nyílik. Míg a „Te is lehetsz 

innovátor!” kiállítás közvetlenül, addig a 

„PSYWAR – Lélektani hadviselés” kiállítás 

közvetetten kapcsolódik az innováció 

témaköréhez. A PSYWAR kiállítás során 

egy virtuális lövészárok-rendszerben (lásd: 

2. ábra) bolyongva szerezhetnek betekin-

tést az érdeklődők a lélektani hadviselés 

történelmébe, módszereibe. A kiállítás 

alkotói pedig innovációs ismereteiket pró-

bálhatják ki a gyakorlatban.  

   „Innovatio” tréning. Ennek ényege: az 

innovációkkal kapcsolatos különböző 

szemléletmódok tudatosítása és értékelése 

résztvevő központú módszerekkel, nem-

zetközi perspektívában, külföldi trénerek 

bevonásával. A tréningen olyan téma-

körökkel találkoznak a résztvevők, mint: a 

lokális VS. globális szemlélet az innovációk 

terén, a nemzeti VS. nemzetközi inno-

váció, a profit- VS. nonprofit orientált in-

novációs szemlélet.  

   „Innovációs Stúdium 2021” tanulmány-

kötet megjelentetése a résztvevők nyilvá-

nosságának biztosítása érdekében. Az 

ISBN számmal rendelkező internetes ta-

nulmánykötet révén célunk a nyilvánosság 

biztosítása a fiatalok és innovatív kezde-

ményezéseik számára a további szakmai 

karrier, illetve termék-/szolgáltatásfejlesz-

tés érdekében. 

 

   2. ábra: Virtuális (lélektani) lövszárok – 

részlet a „PSYWAR – Lélektani hadviselés” 

kiállításból. Forrás: a Szerzők 

 

 
 

 

    Összefoglalva: az „Innovációs Stúdium 

2020/2021” projekt innovációval kapcso-

latos saját élményt igyekszik nyújtani a 

fiatalok számára. Kiegészítő tevékeny-

ségként tréning, virtuális kiállítás és work-

shop formájában programot, ISBN szám-

mal rendelkező, lektorált e-kiadvány révén 

nyilvánosságot biztosítunk számukra. A 

virtuális kiállítás révén a bevont fiatalokon 

túl másokat is meg tudunk szólítani, s 

határon túli magyar trénerekkel és bevont 

fiatalokkal is kapcsolatot biztosítunk a 

résztvevőknek. 


