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REFORMÁTUS TEHETSÉGGONDOZÓ DIÁKKONFERENCIA KÜLÖNLEGES 
BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK SZÁMÁRA  

Tájékoztató levél 

2020. február 21-22. 

 

A Református Egységes Gyógypedagógiai  és Módszertani Intézmény a 

2019/20-as tanévben is megszervezi  Református Tehetséggondozó 

Diákkonferenciáját a Magyarországon működő református köznevelési  

intézményekben tanuló sajátos nevelési igényű és beilleszkedési ,  tanulási, 

magatartási  nehézségekkel küzdő tanulók számára.  

A diákkonferencia célja:  A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését, 
oktatását ellátó általános és középiskolák tanulóinak tehetséggondozása, 
pályaorientációjának segítése és a tanulók pozitív megerősítése. 

 

A diákkonferenciára  várjuk:  Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő 1-12. évfolyamos tanulók ( a l s ó - ;  f e l s ő -  é s  
k ö z i s k o l á s  k o r c s o p o r t )  jelentkezését várjuk. 

A diákkonferencia időpontja:  2020. február 21-22. 

A diákkonferencia helyszíne:  Református Egységes Gyógypedagógiai és 
Módszertani Intézmény, 2314 Halásztelek, Hold utca 6. 

A diákkonferencia tartalmi része:  

 A tanulók több kategóriában - társadalom- és természettudomány, zene-, tánc-, képző-

előadóművészet, média, valamint református egyháztörténet - vehetnek részt a 

diákkonferencián egyéni vagy csoportos formában. 

 Minden tanuló, csoport egy kategóriában indulhat. 

 A diákok maximum 10 percben mutatják be tudásukat, kutatásukat, művészeti produkciójukat 

a kiválasztott területen. Minden kategóriában kérjük a diákokat, hogy a műsorszámaikat 

megelőzően maximum 5 percben mutassák be oktatási intézményüket, saját magukat, és 

műsorszámuk, kutatásuk, alkotásuk inspirációját! 
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A diákkonferencia programja: 

 

Február 21-én 15 órától várjuk a résztvevőket regisztrációra, közös áhítatra, 

műhelymegbeszélésre, játékra és vacsorára (a 0. nap minimum 10 fő jelentkezése esetén kerül 

megszervezésre).  

Február 22-án 09 órakor kezdődik a rendezvény az ünnepélyes megnyitóval, majd a kategóriánkénti 

előadásokat követő értékelés után a konferencia zárásának várható ideje 17 óra. 

Díjazás és értékelés:  Az összes résztvevő elismerő oklevélben részesül. A legjobb előadásokat 

és művészeti produkciókat kategóriánként tehetségdíjjal jutalmazzuk. Elismerésben részesülnek a 

felkészítő tanárok és a szülők is. Zsűrizésre a résztvevő intézményektől független, a szekcióknak 

megfelelő szakértőket kérünk fel. 

Regisztráció:   

A Diákkonferencia nevezési díja 1 napos részvétel esetén: 3.000 HUF/diák. 

A Diákkonferencia nevezési díja 2 napos részvétel esetén: 4.500 HUF/diák. 

A nevezési díj egy napos részvétel esetén tartalmazza a konferencia idejére a tanuló étkezését, 

valamint a kávészünetekben történő fogyasztást, két napos részvétel esetén a szállás és vacsora 

költségét is. 

A kísérő pedagógusok és szülők részére önköltségi áron tudunk étkezést és szállást biztosítani. 

(étkezés: 1.500 Ft/fő; szállás: 2.000 Ft/fő).  

A határidő lejárta utáni jelentkezés esetén: 

A Diákkonferencia nevezési díja 1 napos részvétel esetén: 3500 HUF/ diák. 

A Diákkonferencia nevezési díja 2 napos részvétel esetén: 5000 HUF/ diák. 

Fizetés módja:  átutalás 

Református Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény 

MKB 10300002-45900507-00003285 

Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: jelentkezők száma, intézménye neve, „Konf.2020” 

hivatkozást. 

A konferencia, illetve az igényelt szolgáltatás költségeiről a jelentkezési lap, a szállás és étkezés 

igénylés beérkezése után számlát küldünk!  

A február 15. napját követő részvételi szándék lemondása esetén a részvételi díjat nem áll 

módunkban visszafizetni. 
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A diákkonferencián való részvétel feltétele:  jelentkezés az 

snikonferencia2019@gmail.com címen ,  és a regisztrációs díj megfizetése.  

Református Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény - 2314 Halásztelek, Hold utca 6. 

„Tehetséggondozó Diákkonferencia 2019-2020” 

„Értéktermő” 

 

e-mail: snikonferencia2019@gmail.com 

 

Jelentkezési határidő: 2019. december 15. 
 

 

Szervezéssel kapcsolatos információ: 

Plaszkóné Ferkovics Karolina 

telefon: 06-70-420-6248 

 

 

Várjuk a jelentkezéseket a konferenciára! 
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