
 
 

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS KÖZÉPISKOLÁK 

SNI ÉS BTM TEHETSÉGGONDOZÓ DIÁKKONFERENCIÁJA 2016 
 

Halásztelek, 2016. november 25-26. 
 
A Református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Országos Diákkonferenciát szervez 

Magyarországon működő református közoktatási 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. A speciális érdeklődésű diákok és a szaktanárok közötti 

kapcsolatteremtés és együttműködés megteremtése és a gyermekek pozitív megerősítése. 

A diákkonferencia résztvevői:  

Az intézmények sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 7-12 évfolyamos 

tanulói. 

A diákkonferencián való részvétel feltétele: 

A diákkonferencián való részvétel feltétele a különleges bánásmódot igénylő gyermekek szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján kiállított intézményi igazolás* beküldése. (*Az igazolást a kiíráshoz mellékeljük) 

A diákkonferencia időpontja: 2016. november 25-26. 

A diákkonferencia helyszíne: 
Református Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és a Bocskai István Református Oktatási Központ 

2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc utca 17. 

A diákkonferencia tartalmi része: 

A tanulók több kategóriában, társadalom- és természettudomány területén, valamint zene-, tánc-, képzőművészet 

és média területen vehetnek részt a diákkonferencián*. Idei évben első alkalommal „Ismereteim a reformációról” 

tárgykört önálló kategóriaként hirdetjük meg. (*A diákkonferencia bizottság a diákkonferencia résztvevőinek számától függően 

fenntartja a jogot arra, hogy a kategóriákat összevonja, vagy tematikusan megbontsa!)  

A diákkonferencián egyénileg és csoportokban lehet részt venni. (Egy gyermek vagy csoport csak 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, magukat és műsorszámuk, kutatásuk, alkotásuk inspirációját.  

  



A diákkonferencia menete: 
A diákkonferenciára november 25-én 15 órától várjuk a résztvevőket regisztrációra, a közös áhítatra, kerekasztal 

megbeszélésre, játékra és vacsorára. November 26-án kerül sor az ünnepélyes megnyitóra, a kategóriánkénti előadásokra, 

az értékelésre és a konferencia zárására. 

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. A legtöbb diákot küldő 

intézményt külön jutalommal díjazzuk. Zsűrizésre a résztvevő intézményektől független, a szekcióknak megfelelő 

szakértőket kérünk fel.  

Regisztráció: 
A Diákkonferencia nevezési díja: 5 000 HUF/diák.  

A kísérő tanárok és szülők részvételi díja térítésmentes (diákonként maximum egy kísérő ellátását tudjuk biztosítani). Szállást 

2016.11.25-re 2.000 Ft/fő összegben a Bocskai István Oktatási Központ Kollégiumában tudunk biztosítani, előzetes 

igénylés alapján. A regisztrációs díj tartalmazza a konferencia idejére az étkezést, valamint a kávészünetekben történő 

fogyasztást. 

A konferencia ill. az igényelt szolgáltatás költségeiről a jelentkezési lap, a szakértői véleményt igazoló dokumentum, a 

szállás és étkezés igénylés beérkezése után számlát küldünk! A jelentkezés a számla kiegyenlítésével realizálódik! 

A nevezési díjakat a Református Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény MKB-nál vezetett 

10300002-45900507-49020023 számú számlájára kérjük átutalni. A megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék fel 

a jelentkező és intézménye neve mellett „SNI-BTM Konf 2016” hivatkozást is. 

A jelentkezési lapot, a szakértői véleményt igazoló dokumentumot, a szállás és étkezés igénylést és az 

átutalásról szóló igazolást kérjük megküldeni, postai vagy elektronikus úton:   

Református Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény 
„SNI-BTM Diákkonferencia 2016” 

2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. u. 17.  

email:  refegymi.diakkonferencia@gmail.com  

 
Szervezéssel kapcsolatos információ: 

Vargáné Bölcskei Henriette, telefon: 06-30-700-94-77;  email: refegymi.diakkonferencia@gmail.com 

Jelentkezési határidő: 2016. október 28. 

Várjuk a jelentkezéseket a konferenciára! 

 
 

mailto:refegymi.diakkonferencia@gmail.com
mailto:refegymi.diakkonferencia@gmail.com

