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Miért kezdtünk bele?
 Kihívás – gyerekek komplex 

segítése

Megmérettetés

 Szakmai tapasztalatok 

megosztása

 Hálózatosodás igénye

 Szakmai cím elnyerése iránti 

igény

 Szakmai lehetőségek 

bővülésének lehetősége



Mi okozott nehézséget?
 Időhiány, 

programegyeztetések

 Speciális tudás hiánya

 Forráshiány

 Projektek utáni 
információhiány

 Tehetségpont akkreditációra 
való célzott felkészülés 
koncentráltsága

 Tehetségpont cím elnyerése 
utáni információhiány



Mi segített?
 Pozitív hozzáállás, nyitottság!

 Szakmai kapcsolatok kiaknázása, 

erősítése

 Hálózatosodásból fakadó új 

együttműködési lehetőségek

 Célzott forrásfelhasználás

 NTP pályázatok sikere

 Szakmai rendezvények eredményessége

 Új szakmai kapcsolatok kiépülése

 Képzéseken való részvétel

 Szakmai anyagok tanulmányozása, 

honlap (tehetseg.hu)



Regisztrálttól az Akkreditált Kiváló 

Tehetségpontig

 2010. Regisztrált Tehetségpont

 2011. Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont

 2014. Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont

 2017. Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont

 2017. Európai Tehetségpont



Tehetségműhelyeink

Arany János 

Tehetséggondozó 

Program

Kerámia Műhely

Dráma Műhely

Zseni-Kör



Kiemelt partnereink a tehetségponti hálózatban

 AJTT (23 intézménypár)

 PBTT (8 pécsi intézmény)

 Klebelsberg Tehetségpont

Művészeti Gimnázium

 Pécsi Leőwey Gimnázium

 Pécsi POK

 Nelson-Mandela-Schule, 
Hamburg



Tehetségponti működésünk főbb elemei

Részvétel szakmai 
konferenciákon 

(MTT)

Részvétel főbb 
partnereink 

rendezvényein
NTP pályázatok

MATEHETSZ 
képzései, 

műhelymunkái, 
hírlevél

AJTT, PBTT ülései Tehetségnapok

Kapcsolatépítés, 
tapasztalatcsere 

(Mo. EU)

Pécsi POK 
műhelymunkái



Tehetségpont – működés közben

Éves, havi tervezés

Források megteremtése (AJTP, intézményi, pályázatok)

Rendszeres megbeszélések, egyeztetések a műhelyek vezetőivel

Rendszeres konzultáció a pszichológussal (tehetségazonosítás, tanácsadás)

NTP pályázatok benyújtása, megvalósítása

Kiállítások, tehetségnapok szervezése, műhelyek bemutatkozása

Folyamatos kapcsolattartás a partnereinkkel – tapasztalatok, szakmai 
információk megosztása



Együttműködés 

a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központtal-1.

Mottók:

 Egyik jól működő kapcsolat hozza magával a többit! 

Minden mindenhez kapcsolódik!

 Az tehetséggondozásban aktív kollégák mindenhol találkoznak!

Az együttműködés kiindulópontja:

 Nyitottság az új lehetőségekre

 Aktivitás

 Kapcsolódás új projektekhez

 Kezdeményezőkészség



Együttműködés 

a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központtal-2.

Folyamatos kapcsolattartás, információáramlás

Részvétel tehetséggondozás- műhelymunkán

Kollégiumi Műhely kezdeményezése

Szaktanácsadói és tehetséggondozó munka 
összekapcsolása



Hogyan tovább?


