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BESZÁMOLÓ A „FÓKUSZBAN AZ INNOVÁCIÓ” KONFERENCIÁRÓL 
 

Mező Ferenc 
 
    

   A Kocka Kör tehetséggondozó Kulturális 
Egyesület szervezésében 2018. június 18-ikán 
került megrendezésre Debrecenben a 
„Fókuszban az innováció” meghívásos 
konferencia, s kerekasztal beszélgetés. 

   Az 1998-ban alakult Kocka Kör célja a tudományok és/vagy művészetek és/vagy sportok 
terén tehetségesek közvetlen (képzés, mentorálás, menedzsment támogatás) és  közvetett 
(tananyagfejlesztés, kutatás, pedagógus továbbképzés jellegű) segítése. Az idén 20 éves civil 
szervezet jubileumi rendezvénysorozatának fókuszában az innováció áll – mintegy kijelölve a 
következő két évtizedre tervezett tevékenységek útját. 
   A Kocka Kör alakulása óta nyitott a kutatás, fejlesztés, innováció iránt alakulása iránt, s a 
jövőben is felnőttkori tehetséggondozást segítő feladatai között tartja számon innovációra 
ösztönző tevékenységeinek, képzéseinek, tudományos konferenciáinak, fórumainak, 
publikációi megjelentetésének szervezését, megvalósítását. Nonprofit tevékenységével többek 
között hidat szeretne képezni a tehetséges fiatalok, felnőttek (s az általuk létrehozott kis- és 
középvállalkozások) és a 2018-ban megalakult Innovációs és Technológiai Minisztérium 
között annak érdekében, hogy a (határon belüli és túli) magyar tehetségek Magyarországon 
belül is hazai termékek megbecsült innovátorai lehessenek. 
   A Kocka Kör ugyanakkor lényegesnek tartja azt is, hogy a kreatív innovátorrá válás egy 
személyiségfejlődési folyamat eredménye, így már óvodáskortól szükséges olyan 
tulajdonságok céltudatos fejlesztése, mint a kreativitás, intelligencia, problémaérzékenység, 
kezdeményezőkészség, feladat iránti elköteleződés, kommunikációs készség, 
kapcsolatteremtési és -alakítási képesség. Ezért tehetséggondozó tevékenységét óvodától az 
általános és középiskolán át a felsőoktatásig és felnőttképzésig terjedően kívánja 
megvalósítani a jövőben is. 
   A „Fókuszban az innováció” konferencia szervezését máskülönben a Nemzeti Tehetség 
Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
kiírt „A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű 
innovációinak és társadalmi felelősségvállalásuk erősítésének támogatása” című pályázata 
keretében tapasztalt hazai kezdeményezések (például: a Professzorok az Európai 
Magyarországért Egyesület NTP-PKTF-17-0016 azonosító számú, s a K+F Stúdió Kft. NTP-
PKTF-17-0017 azonosítószámú pályázata) inspirálták. Noha a Kocka Kör nem nyújtott be 
ilyen jellegű pályázatot, a téma és e pályázatok célközönsége (tehetséges fiatalok) kapcsán 
mégis kitüntető figyelemmel fordult az innováció témaköre felé. Ennek eredményeképpen jött 
létre a fent jelzett rendezvény. 
   A fórum eredményeként kerül a közeljövőben kidolgozásra a Kocka Kör innovációra 
ösztönző programja. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
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