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Projektek, pályázatok

Tehetséghálózat



Civil intézményi kezdetek

• 1987 – az ECHA (Európai Tehetségsegítő Tanács) 

megalakulása: konferenciák kétévenként, 

műhelyek, kutatások, kiadványok;

• 1989 – az „ECHA Hungary” szekcióból megalakul 

a Magyar Tehetséggondozó Társaság;

• 2006 – a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a 

Matehetsz megalapítása.



Tudományos háttér

1300 szakcikk és szakkiadvány

„Tehetség Bibliográfia (1985-2013)”

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 

kiadványa, 2014



Hazai kezdetek - AJTP

1999 – az Oktatási Minisztérium felkéri a Magyar Tehetséggondozó 

Társaságot az AJTP tartalmi kidolgozására.

2000 – az Arany János Tehetséggondozó Programok indulása.

Célok:

• a tudás tekintélyének visszaállítása;

• az esélyteremtés: a különböző szociális, kulturális gazdasági 

háttérrel rendelkező szülők gyermekeinek egyenlő esélyeket 

biztosító oktatási és támogatási rendszer kialakítása;

• a tehetséggondozás;

• az oktatás tartalmának korszerűsítése, minőségének fejlesztése.



Hazai szakpolitikai kezdetek

 78/2008. (VI. 13.) Országgyűlési határozat a Nemzeti 

Tehetség Programról

 126/2008. (XII. 4.) Országgyűlési határozat a Nemzeti 

Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség 

Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti 

Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és 

működésének elveiről.

A határozat kimondja, hogy

„a tehetségek segítése nemzeti ügy”,

rögzíti a széleskörű társadalmi összefogás szükségességét, 

valamint a tehetségsegítés modern, komplex szemléletét tükröző 

alapelveket.



Nemzeti ügy: tehetségbarát társadalom

• A köznevelés és a felsőoktatás intézményei

• Állami-civil együttműködések: hálózatok, projektek

• Civil szervezetek és egyházak aktivitása

• Cégek, vállalatok, segítő tevékenysége

• Magánszemélyek felajánlásai

• Szülők, szülői szervezetek

• Médiatámogatás

Nemzeti Tehetség Program: tehetségbarát társadalom…
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2028

A Nemzeti Tehetség Program megvalósulása

A Nemzeti Tehetség Program megvalósulása

Nemzeti Tehetségpont;
Budapesti Európai Tehetségközpont 

TÁMOP 3.4.4 A - kiemelt projekt
Magyar Géniusz Program

Nemzeti Tehetség Alap: 
OKA pályázatkezelés

EMMI - Nemzeti Tehetség Alap:
OFI-, majd EMET-pályázatkezelés,
2015-től az Országgyűlés által megemelt 
keretösszeggel

TÁMOP 3.4.4B és 3.4.3  –
pályázatos konstrukciók 

Magyar Géniusz Program fenntartási 
időszak

TÁMOP 3.4.5 Tehetséghidak

2012 2013

Forrás::

Forrás: NTP-pályázatok, 
adó 1% +

EU 2015 – 20 

Köznevelési és felsőoktatási törvények tehetségtámogató elemei 

ÁLLAMI és 
CIVIL 
összefogás

Nemzeti Kiválóság Program
Campus Hungary Program

EFOP kiemelt 
projekt

2016

ÁLLAMI és 
CIVIL 
megvalósítás



A Magyar Géniusz Program előtt

Sajtómegjelenések 2007-ben és 2008-ban,

a tervezés idején:

• internetes fórumokon mintegy 25,

• a közszolgálati elektronikus médiumokban 14,

• a heti és napi írott sajtóban 71,

• szakmai folyóiratokban pedig 20 szakcikk,

hír, tudósítás, elemzés jelent meg.



A Magyar Géniusz Program (2009-2011)

Az állami-civil együttműködés első nagy projektje

Szakmai eredmények:

• új szemlélet, új szakmai ismeretek átadása, módszertani erősítés –

14 ezer fő képzése;

• 23 szakkönyv kiadása a tehetségsegítés minden területét célozva;

• tehetséghálózat: kölcsönös elérhetőség, egymásra hatás 

biztosítása, széleskörű esélyteremtés, Tehetségtérkép;

• társadalmi elfogadottság erősítése, kommunikáció: nemzeti ügy;

• a pályázatos konstrukcióban: több mint 500 tehetségnap 

ösztönzése, 23 ezer tanuló bevonása a fejlesztőprogramokba.

Hatás a köznevelési törvényre:

• a tehetség fogalma - Értelmező rendelkezések  4. §13.;

• a tehetséggel kapcsolatos jogok, kötelességek, feladatok.



Tehetségsegítés? Komplex fejlesztés!

Mi az 
érdeklődése?

Miben 
tehetséges?

Hogy működik 
az oktatási 

intézményben?

Van-e támogató 
kortárs 

közössége?

Szülei, családja?
Mentora?

Versenyek, 
eredmények?

Mit igényel a 
fejlesztése?

Szociális viszonyai?

Kreativitás? Logika?
Gondolkodás?

Érzelmi 
intelligencia? 
Mentális állapot?

Tehetségterületi 
gazdagítást igényel?

Anyagi háttere? 
Földrajzi akadályok?



Sok szempont – sok támogató

óvoda, iskola, 
felsőoktatás

kortársak

pedagógus 
tanórán és 

tanórán túl

a család

szakszolgálat

tanodák

EU-s projektek

vállalatok 
felelősségvállalása

magánszemélyek, 
mentorok

civil, egyházi 
szervezetek

pályázatok

NTP pályázatok, 
versenyek

értékelvű médiumok

települési díjak, 
ösztöndíjak

Egyéni utak, 2% – 20% – 100% 



Állampolgári támogatás, bizalom

év felajánlott összeg felajánlók (fő)

2015 1 305 098 012 Ft 333 160

2014 1 247 143 560 Ft 327 128

2013 1 398 093 197 Ft 353 353

2012 1 258 308 928 Ft 297 270

2011 1 660 461 885 Ft 299 525

2010 876 300 990 Ft 129 883



NTP-pályázatok: 1% + költségvetési kiegészítés

300-350 ezer állampolgár több éve fennálló bizalma!

Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum

és EMMI vezetői döntés: közel 3mrd Ft pályázati keret évente.

Pályázatok:

határokon átnyúló kiírások;

komplex szemlélettel kialakított tartalom;

a nemzeti ügy elve szerinti célcsoportok.

A Nemzeti Tehetség Program hálózatos erejét is segítik!



NTP-pályázatok: 1% + költségvetési kiegészítés

Támogatások 2010 óta:

Intézményi fejlesztőprogramok

Versenyek

Tehetséggondozó műhelyek, közösségek

Ösztöndíjak

Tehetséggondozók elismerése

Nemzetközi aktivitások



Európai Tehetségsegítő Hálózat

• ECHA

(Európai Tehetségtanács)

• Európai Parlament

• Európai Bizottság

• EMMI

Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és 

sportügyi biztosa;

Gál Kinga képviselő, Európai Parlament

Robert-Jan Smits, az Európai Bizottság, Kutatási-Innovációs Főigazgatóság 

főigazgatója;

Adam Tyson, az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság egyik igazgatója az 

Európai Bizottságban

Novák Katalin, az EMMI nemzetközi kapcsolatokért is felelős államtitkára

Csermely Péter, az ECHA elnöke



ECHA-hálózat: 17 ország 300 EU-Tp.



2012. január 4.: Matehetsz!

Egyéni és csoportos fejlesztések: 35 ezer bevont diák:

• csoportos fejlesztések:  fejlesztő programok, versenyfelkészítés, 

kortársprogramok;

• egyéni fejlesztések: mentorprogramok, mentális támogatás, 

tanácsadás, nemzetközi utaztatás.

Fejlesztőket célzó programok:

• további 6 ezer fő képzése,

• műhelyek a jó gyakorlatok helyszínein.

Önfejlesztés, hátránykompenzáció:

• webes fejlesztések: ingyenes tesztek, mérőeszközök;

• gemifikáció: 500 feladatsor, 20 kognitív játék (csibésztúra.hu).

Tehetséghidak Program (2012-2015)



Géniusz Könyvek 
szakkönyvsorozat:

42 kötet, 92 szerző,

mintegy 6400 oldal,

54.374 példány ingyenes 
terjesztése,

+ online elérhető formátumok a 
honlapon.

Géniusz Műhely tanulmányfüzetek:

19 füzet,

10.065 példány

ingyenes átadása,

+ online elérhető formátumok a 
honlapon.

Matehetsz-kiadványok 2010-2016



Egyre hangsúlyosabb: egyéni fejlesztés, egyedi támogatás, személyesség



EU-támogatású kiemelt projektek hangsúlyai, illeszkedése

Magyar Géniusz Program:

• szakmai alapozás: képzés, szakirodalom, társadalmi és hálózatos 

együttműködés ösztönzése;

• szakmai kommunikáció;

• gyerekek, tanulók fejlesztése helyi programok/igény szerint.

Tehetséghidak Program:

• korszerű alapokon nagy volumenű csoportos fejlesztések;

• pilot: egyéni fejlesztések, esélynövelő webes fejlesztések;

• társadalmi kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok.

Tehetségek Magyarországa Program:

• személyesség: mérés, egyéni fejlesztés és támogatás;

• minőségi erősítés és volumen növelés minden téren: intézményi 

programok, kommunikáció, képzés, esélynövelés.



Hálózatépítés = kapcsolatok építése



Matehetsz-hálózat: 1467 + 76



Hálózat hasznossága = a kapcsolatok ereje

A hálózat erejét meghatározzák:

• a kapcsolatok sűrűsége,

• minősége,

• sokfélesége,

• közös aktivitásai (programok).



Tehetségsegítés: komplex kapcsolati hálózat

• Magyar Tehetséggondozó Társaság: régiós képviseletek

• Debreceni Egyetem: ECHA-képzések résztvevői

• AJTP: területi elv, szakmai együttműködések

• Matehetsz: tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok

• További civil, vállalati, szülői szervezeti együttműködések

• Szakszolgálati tehetségkoordinátorok: területi elv, többirányú 

szakmai együttműködés

• Köznevelési és felsőoktatási intézményi kapcsolatrendszerek

• Diák-hálózatok: kortárscsoportok, mentorprogramok

• POK feladatok és programok

• Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (új - ÚNK)

• Tutorhálózat egyéni fejlesztési terv mentén (új – Matehetsz)

• Stb. stb. stb.



Tehetségsegítés: komplex kapcsolati hálózat

• Magyar Tehetséggondozó Társaság: régiós képviseletek

• Debreceni Egyetem: ECHA-képzések résztvevői

• AJTP: területi elv, szakmai együttműködések

• Matehetsz: tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok

• További civil, vállalati, szülői szervezeti együttműködések

• Szakszolgálati tehetségkoordinátorok: területi elv, többirányú szakmai együttműködés

• Köznevelési és felsőoktatási intézményi kapcsolatrendszerek

• Diák-hálózatok: kortárscsoportok, mentorprogramok

• POK feladatok és programok

• Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (új - ÚNK)

• Tutorhálózat egyéni fejlesztési terv mentén (új – Matehetsz)

• Stb. stb. stb.

Sokféleség: hasznos átfedő csoportosulások, 

közösségek szükségesek!

Mert a tehetség sokféle utat jár!



2010-2015 tapasztalatai alapján

Cél, hogy a tehetséges fiatalok érdekében:

egyre sűrűbbre szőjük a komplex társadalmi 

tehetséghálózatot.

A tehetséget felismerő és segítő komplex rendszert fejlesszünk!

Jó minőségű kapcsolatok alakuljanak ki.

Bátran használjuk a sokféleséget.

Programokban, projektekben együttműködés történjen.



„Reménytelenül bonyolult rendszerekkel vagyunk körülvéve”

A komplex rendszerek mögött: 
hálózatok

Hálózat a sejtekben

Idegsejtek hálózata

Kommunikációs hálózatok

Villamos (energia) hálózatok

Kereskedelmi hálózatok

Társadalmi hálózatok

(személyes, közösségi, 
intézményi)



„Hálózatot mindenki épít, 

akár akar, akár nem. 

Messze nem mindegy 

azonban, hogy milyet.

A személyes kapcsolati 

hálónk sokkal inkább 

meghatározza az egyéni 

és nemzeti sorsunkat, 

semmint azt hinnénk.”



TEHETSEG.HU
BAJOR.PETER@TEHETSEG.HU


