
Kedves Pedagógus! 
 
A tehetséggondozás és a középiskolások kiemelkedő, innovatív ötleteik megvalósulását az idei évtől a 
Startup Campus Hungary partnereivel kiemelt célként tűzte maga elé. Ebben a küldetésben 
szeretnénk az alábbi programjainkhoz kapcsolódóan szíves segítségét és együttműködését kérni.  
 

STARTUP CAMPUS INNOVÁCIÓS KÖZÉPISKOLAI ROADSHOW 
2019. novemberében elindult a Startup Campus Innovációs Középiskolai Roadshow, melyen keresztül 
a vidéki nagyvárosokba juttatjuk el a középiskolás diákokhoz a tudományos és technológiai 
érdeklődés és az innovációra való nyitottság páratlan lehetőségeit. A résztvevők ezeken az 
alkalmakon olyan beszélgetéseket hallgathatnak meg és olyan inspiráló foglalkozásokon vehetnek 
részt, mely által első kézből értesülhetnek azokról az információkról, melyek az ötleteik 
megvalósításában segítségükre lehetnek.  
 

PÉLDAKÉPEK ELŐADÁSA 
Előadásokat hallhatnak hasonló korú diákoktól, akik tudományos kutatásaikkal, technológiai 
fejlesztéseikkel már diákéveik alatt rendkívüli eseményeket, globális értelemben vett sikereket 
érhettek el és nemzetközi elismerést kaptak.  
A roadshow előadóinak sikertörténeteibe az alábbi videóinterjúk során kaphatnak betekintést. 
VIDEO LINK 

 
WORKSHOP by STARTUP CAMPUS 
A gazdasági és tudományos életben már nagy tapasztalattal rendelkező mentorokkal 
támogatott ötletgeneráló workshopon is, amelyen keresztül elindulhatnak a saját ötletük 
megvalósításának útján, ezenfelül gyakorlati eszközöket kapnak, melyekkel a későbbiekben is 
fejleszthetik azt az eredményesség érdekében. 

 
A roadshow helyszíneiről és pontos programjairól kérjük tájékozódjon weboldalunkon: 
https://www.startupcampus.hu/highschool  
A részvétel programjainkon ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyre szintén weboldalunkon van lehetőség.  
A rendezvénysorozat kiemelt szakmai partnere és főtámogatója a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. 
 

IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 
A Magyar Innovációs Szövetség idén már 29. Alkalommal rendezi meg tehetségkutató versenyét. Ennek 
keretében több száz pályamunka beérkezését várják. Bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy 
fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével lehetőség van elindulni a versenyen - egyénileg vagy két fős 
csapatokban. 
RÉSZLETES KIÍRÁS: https://www.innovacio.hu/3a_hu_29_felhivas.php 
Az üzleti hasznosításra alkalmas pályázatok készítőit a Startup Campus program ingyenesen üzleti és startup 

forrásszervezési képzésben, mentorálásban részesíti.  
 
A tehetségkutató verseny 1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján 30 többletpontot 
kaphatnak a felvételi eljárás folyamán. Emellett havi ösztöndíjat is kapnak, lehetőségük nyílik nemzetközi 

versenyekre, konferenciákra eljutni, és egy kiválasztott képviselheti hazánkat a Nobel-díj átadáson is. Az első és 
második helyezett fiatalok által megjelölt középiskolai tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.  
 
Kérjük, a fenti értékteremtő és izgalmas lehetőségekről tájékoztassa tanítványait! 
Szeretettel várjuk Önöket a rendezvényeinken! 
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