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Tehetség Foglalkozások Megosztása



Eredményeink terjesztése – célkitűzés 

mennyiség 

 Célunk, hogy a disszeminálás folyamatában a 

Mennyiségi és minőségi szemlélet is érvényesüljön

 Eredményeink a lehető legszélesebb körben 

hasznosuljanak

 A lehető legtöbb érdekelt szervezethez eljussanak



Disszemináció, avagy mi hogyan vetjük el a magot?

 Konkrétan azonosítjuk a disszeminációra alkalmas eredményeinket 

(módszertan, jó és rossz tapasztalatok) 

 Meghatározzuk a célcsoportot – (Kik ők, mik a jellemzőik, igényeik, 

elvárásaik, milyen csatornákon keresztül érhetjük el őket)

 Az eredményeinket dokumentáljuk, mások által hasznosítható 

adaptálható formában (módszertani kiadvány, bemutató filmek, 

interaktív színes-szagos anyagok, pl. lapbook, online tanterem

 Megválasztjuk a kommunikációs csatornákat

 web alkalmazások (közösségi, fájlmegosztó oldalak, webuni)

 személyes kapcsolatok, személyes jelenlét(Szakmai napok, workshopok, 

nyílt napok stb.).

Eredményeink terjesztése – célkitűzés 

minőség 



Tudásmegosztó tevékenységünk 

folyamat jellege
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Előkészületek –kommunikációs 

csatornáink

MATEHETSZ program Meghívók, plakátok Facebook esemény

Sajtó meghívó Egyedi email



Kommunikációs csatornáink 

webuni.hu – online tanterem



Tehetség Nap – Kommunikációs 

csatornáink – Személyes jelenlét

Nevelőtestület

egysége

• Egyen-póló

• Jelvény logóval

Catering

• Fogadó 
kávészünet

• Teríték 

Kapcsolat 
építés

• Emlékkönyv

• Regisztráció



Tehetség Nap - Kommunikációs 

csatornáink - Személyes tapasztalatok

Bemutató 
foglalkozások 
megtervezése 

Újszerű 
módszerek

Érdekes 
eszközök

Innovatív 
elképzelések



Tehetség Nap – Eredményeink 

dokumentálása

Tájékoztató 
kiadvány

Tervezet, 
hospitálási 
szempontsor

Lapbook

Média 
megjelenések



Tehetség Nap – Személyes jelenlét -

Ördög a részletekben…

Profi fotós, 
videós

Tanúsító 
dokumentum

Bélyegző 
logóval

Névjegy-

kártya



Eredményeink 

Tehetség Foglalkozások Megosztása 

 Fokozott érdeklődés rendezvényeink iránt

 „Társas játék – Társasjáték!” NTP disszeminációs nap 75 fő

 Tehetségsegítés – Hogyan? EFOP 3.1.1 40 fő

 Bázis Intézményi Napok rendezvényenként 20 fő 

 MATEHETSZ képzések 12-20 fő

 Kapcsolati tőke előnyei 

 Óvónői kompetenciák kiteljesedése (szakmai elismerés, kiégés 
elkerülése)

 Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím

 Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím

 Szülői elégedettség – Fenntartói vállon veregetés 

 Intézmény menedzsment, jó hírnév

 Tanfelügyelet, portfolió - erősségek kidomborodása



Meglepő hatás



Ünl!

Tehetséget kívánok!

Köszönöm, hogy 

együtt…működtünk!

Bátkiné Mészáros Viktória

Tehetségfejlesztő szaktanácsadó

dravakincseovoda@gmail.com


