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Szakmai beszámoló az NTP-TSZPK-M-18-0001 pályázathoz  

 

Pályázat kódja: NTP-TSZPK-M-18-0001 

Pályázó szervezet neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

(MATEHETSZ)  

Program címe: A hazai és határon túli tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, 

HR szakemberek és vezetők képzése 

 

 

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! 
Jelen pályázat a Közép-magyarországi régióba tartozó Tehetséghálózati szervezetek, 

valamint bármely tehetséggondozást végző köznevelési intézmény, civil szervezet 

munkatársainak a Pedagógus Akkreditáló Testület (PAT) 30 órás és a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) által akkreditált 10-15-20 órás képzésein 

történő részvétel támogatása, valamint tehetséggondozó témában műhelybeszélgetések 

tartása. A megvalósítás szakmailag a párhuzamosan futó EFOP321 pályázat 

tükörprogramja.   

 

 

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult 

szakmai tevékenységeket! 
2018 őszétől többlépcsős beválogatási folyamatot követően megtörtént a kiválasztott 

tutorok képzése, a célorientáltan fejlesztett 30 órás képzés keretében. 

2019. január 22-én felhívást tettünk közzé 30 órás PAT képzésekre, egyéni 

jelentkezéseket várva. A képzések oktatóit és helyszíneit megneveztük. A jelentkezések 

alapján 2019 márciusától valósítottuk meg öt képzést. Ezek közül kettő az EFOP-

pályázattal vegyes finanszírozású volt, ezeken összesen nyolc KMR-ból és öt határon 

túlról szervezett résztvevő tanult. 

A rövid, kontaktalkalmas képzések területén a jelentős piaci túlkínálat mutatkozott. 17 

féle 10-15 órás NSzFH akkreditált képzési program közül összesen négyet hirdettünk 

meg egyéni jelentkezéseket várva, de csak kettőt tudtunk megtartani. Egyet egy 

budapesti, egy másikat pedig varbói helyszínen, mindkettőt májusban. 

A kontaktalkalmas képzések generálta hiányt a Matehetsz által 2018-ban fejlesztett e-

learning képzésekkel tudtuk kompenzálni. A korábban kialakított gyakorlat szerint a 

február utolsó hetében meghirdetett kurzusokat március 4-ével kezdtük el, és 15 

munkanap elteltével zártuk. 

2018. áprilisától folyamatosan szerveztük a műhelybeszélgetéseket a tutorok, további 

szakértők, szakszolgálati munkatársak, valamint a programokba bevont tanulók szülei 

számára. 

A pályázat keretében az e-learning tevékenységünk technikai támogatására eszközöket 

vásároltunk, melyek hosszabb időszak projektjeit hivatottak szolgálni. 
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3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! 

Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! 
A tutorprogram -- az EFOP és az NTP pályázat között pénzügyileg megosztott -- két 

képzésén összesen 13, a régióhoz tartozó tutorjelölt vett részt (tervszám: 15). Az eltérés 

esetleges, a jelentkezett és kiválasztott tutorjelöltek létszáma határozta meg. 

Az eredetileg tervezett 3 PAT akkreditált képzés helyett 5 valósult meg, és 75 főt (terv: 

60) vontunk be. 

A meglepően alacsony érdeklődés miatt a tervezett 6 db kontaktalkalmas képzés helyett 

csak kettőt valósítottunk meg, és az ebben a formában képzettek száma is elmaradt a 

tervben megfogalmazott 110 fős elvárástól. A tényszám 42 fő lett, akik között 24 volt a 

pedagógus. 

Az e-learning/blended körben tervezett két képzési csoport helyett 18-at indítottunk, és 

az elvárt 10 fő helyett 98 végezte el a kurzusokat, valamennyien pedagógus 

végzettségűek voltak. 

A pályázat képzési programjai keretében az elvárásként támasztott 195 fővel szemben 

228 fő személy képzése valósult meg. 

A képzéseket követő elégedettségmérések és az oktatói visszajelzések alapján 

elmondható, hogy a résztvevők túlnyomó többsége hasznosnak, a mindennapi 

munkájában értékesnek tartották a továbbképzéseket. 

A képzéseken túl, 6 alkalommal összesen 104 fő részére (pedagógusoknak, 

tehetséggondozó szakembereknek, szakszolgálati munkatársaknak, szakmai 

munkatársaknak, továbbá a bevont tanulók szüleinek)  tartottunk 

műhelybeszélgetéseket. 

 

 

 

4. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult 

adatok között eltérés van, röviden indokolja a változás okát! 

A tutorok képzése terén 1 vállalt képzés helyett 2-t tartottunk, mert nagyobb volt a 

jelentkezők és a beválogatás során a képzésig eljutók száma, így két időpontot is 

megjelöltünk számukra. 
A 30 órás PAT képzések esetében az aktuálisan látható kereteink lehetővé tették, hogy a 

vállalt 3 helyett 5 képzést tartsunk, viszont így a vállalt 60 fő helyett 75 vett részt. 

 


