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Pályázat kódja: NTP-HTSZ-EU-M-20  

Pályázó szervezet neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)  

Program címe: Tehetségfejlesztő szervezetek támogatása, tehetségszűrés, - azonosítás 

rendszereinek, komplex eszközeinek fejlesztése 

 

HTSZ-EU-M-20 pályázat Szakmai beszámoló 

 

A Matehetsz mint a Magyar Kormány kiemelt stratégiai partner szervezete a tehetséggondozás 

területén egyik megvalósítója az EFOP-3.2.1.-15-2016-00001 számú, Tehetségek Magyarországa 

elnevezésű kiemelt projektnek. A jelen pályázati támogatás a kiemelt projekt keretében részben 

kialakított, pilot programokból eredő feladatok kiegészítő megvalósítását célozták, a szükséges 

feltételrendszer biztosítását, a pandémiás helyzet miatti teendők koordinációját, továbbá a pandémiás 

helyzet miatti EFOP projekthosszabbítási időszakra vonatkozó projektmenedzsment koordinációs 

feladatok biztosítására került felhasználásra. A program lehetőséget biztosított a Nemzeti Tehetség 

Program keretében megvalósított szolgáltatások országos hatáskörű kiterjesztésére, továbbá a 

tehetséggondozó szolgáltatások teljes körű biztosítására, a tehetséggondozás feltételrendszerének 

javítására. A program továbbá lehetőséget biztosított még az európai uniós projektben pilot jelleggel 

alkalmazott digitális jó gyakorlatok módszertani elterjesztésére, az élményközpontú és komplex 

tehetséggondozó szolgáltatások biztosítására is. A kommunikációs szolgáltatások és a Tehetségház 

átadásával kapcsolatos sajtóesemény a tehetséggondozás szolgáltatásainak széleskörű ismertségét is 

támogatta. Általánosságban tehát: a jelen program elsősorban a gyermekek és tanulók fejlesztésének 

szakmai, humánerő és fizikai keretrendszerét fejlesztette, ezzel a tehetséggondozás és -segítés 

feltételeit javította. 

A Tehetségek Magyarországa elnevezésű kiemelt projekt végrehajtása során biztosítottuk azoknak a 

feltételeknek a meglétét, amelyek a humánerőforrás szakmai feltételrendszerét támogatták: többek 

között a frissen elkészült Tehetségház munkavégzésre alkalmas egyes berendezéseit és eszközeit. Ezek 

többek között: lámpák, elektromos szerelvények felszerelése; elektromos kapu beszerelése és 

munkatársak részére kapunyitók és kulcsok biztosítása. Az eszközök a munkatársak irodai, a diákok 

mentorai és tutorai feladatainak ellátására, különös tekintettel a pandémiás lehetőségekre szolgálnak 

– a digitális kompetenciák felhasználásával az élmény- és felfedezés központú, komplex 

tehetséggondozó programok digitális színtérre való átvezetésével. Továbbá feladatunk volt a jelen 

program keretében a kert alkalmassá tétele kültéri programok biztosítására, emellett a tehetségházba 

érkező fiatalok komfortérzetének, valamint a ház marketing és esztétikai értékének növelése 

érdekében dizájnelemek és információs feliratok biztosítása. A fenti szolgáltatások nagyrészt a 

Tehetségház tehetségsegítő szolgáltatásainak kialakítása érdekében a Matehetsz által kötött 2020/142 
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számú szerződés VI. pontja szerint kerültek beszerzésre annak érdekében, hogy minél gyorsabban és 

teljes körűen elláthatók legyenek a tehetséggondozó feladatok. Feladatunk volt továbbá a kiemelt 

projektben kialakított programok megvalósításához szükséges adminisztrációs háttér biztosítása. 

Emellett a kommunikáció terén a jelen program támogatási keretében vállalt sajtónyilvános 

eseményen a diákok, tutoráltak, tutoraik és a Kárpát-medencét lefedő szakértői és tehetségtámogató 

szakemberi, mentori gárda részére az EMMI CSIÁT részvételével átadásra került a Tehetségház annak 

érdekében, hogy mind az úniós, mind a hazai tehetséggondozó programok nagyobb számban és magas 

színvonalon megvalósulhassanak. A Tehetségház átadás sajtóeseménye a Nemzeti Tehetség Program 

célcsoportjait képviselő tanulók és segítők részvételével megrendezendő kisebb ünnepséggel zárult. 

A program elsődleges eredménye az EFOP projekt teljes időszakában szükséges koordinációjának és 

országos lefedettségének biztosítása volt, amely lehetőséget biztosított arra, hogy a hazai és európai 

uniós forrásokból megvalósuló programok országos hatáskörrel, hogy együttes, hatékony és átfogó 

eredményt érjenek el. A program további célkitűzése az EFOP projektben pilot jelleggel alkalmazott 

digitális, élményközpontú tehetséggondozó módszertan disszeminációja és a kapcsolódó jó 

gyakorlatok terjesztése, segítve ezzel a digitális kompetenciák erősítését a tehetséggondozó 

szakemberek, a tutorált tanulók körében, továbbá a tehetséggondozó szolgáltatások lehetőségének 

biztosítását a digitális platformokon is. 

Mini Pilot program 
Az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 számú Tehetségek Magyarországa című kiemelt projekt keretében 
került meghirdetésre a hagyományos és online módszertanú egyéni tanácsadás és mellette ösztöndíj 
támogatás a hátrányos helyzetű térségekben, településeken élő, vagy tanuló, illetve hátrányos 
helyzetű tehetséges, vagy tehetségígéretnek számító tanulók számára, mint „mini projekt”. A „mini 
projekt” szakmai küldetése volt, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók egyenlő hozzáférését 
biztosítsa a megfelelő színvonalú és elérhető szolgáltatások terén, továbbá hogy a Matehetsz szakmai 
és beavatkozási tapasztalatot szerezzen az ország hátrányos helyzetű térségeiben és településein élő, 
vagy tanuló tehetségígéretekről. A tanácsadást lehet online is végezni, figyelembe véve az általános 
köznevelési szabályozást, továbbá a kormányzati pandémiás előírásokat, illetve a Matehetsz 
pandémiás szabályzatát is. Az online tanácsadást a bevont tanuló, fiatal digitális lehetőségeihez mérten 
szükséges megszervezni és lebonyolítani. Az alkalmazott online platformok javaslatai a megvalósításra 
a Skype, Teams, Zoom felületek. „Egyéni tanácsadási szakmai protokollja” tartalmazta a hagyományos 
és online megvalósítás kereteit.  
 

Térbeli gondolkodás? Logika? Szókincs? Teszteld magad! People Test pilot program 
A Matehetsz tehetseg.hu People Test oldalán jelenleg hat féle teszt áll rendelkezésre, melyek 
segítségével gyerekek és felnőttek egyaránt felmérhetik, hogy korosztályuk tagjaihoz képest milyen 
szinten állnak logikai, magyar vagy angol szókincs, vagy egyéb területeken. Felhívásunk célja az volt, 
hogy a People Test oldal feladatinak segítségével minél több fiatal ismerjen meg még egy eszközt, 
amely segít tehetségterülete azonosításában. Keressük azokat a lelkes fiatalokat, akik szívesen 
kipróbálnák magukat a különböző képességeket igénylő feladatsorok segítségével. A felhívás 
lezárásaként a 2021. június 10-én megrendezésre kerülő a Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt 
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online diákrendezvényén mindegyik tesztből (kivéve Önismereti kérdőív) az első három helyezettet 
kihirdettük és ajándékkal jutalmaztuk (az online rendezvény miatt az ajándékcsomagok az MPL 
futárszolgálat segítségével kerülnek kézbesítésre a rendezvényt követően). 
 

A program elsődleges, közvetlen célcsoportja az EFOP projektbe és más kapcsolódó programokba 

bevont, köznevelésben tanuló gyerekek, tanulók, továbbá a tehetségsegítő feladatok kapcsán bevont, 

műhelyeken, képzésekben résztvevő pedagógusok és további tehetségsegítő szakemberek voltak. Az 

elsődleges célcsoport kapcsán mindenképpen fontos szükséglet a pandémiás időszak által okozott 

konfliktusok, félelmek, fejlesztési elakadások kezelése, de ezeken túlmenően általában is a digitális 

kompetenciák alkalmazása a tehetséggondozás területén. A célcsoportok támogatását a jelen program 

esetében leginkább a jelentős mértékben erősödő fejlesztési (személyi, szakmai, fizikai) 

feltételrendszer biztosítása jelentette. A program másodlagos célcsoportja a bevont gyermekek, 

tanulók szülei, illetve a tehetségsegítésben részt vevő más szakemberek, tehetségsegítők voltak. A 

jelen programban vállalt kommunikáció keretében fontos üzenet volt a szülők és segítő szakemberek 

számára, hogy a Nemzeti Tehetség Program közös nemzeti ügyként, a Kormány és a civil szervezetek 

által megvalósítva működik, továbbá a tehetségek felfedezése, a szolgáltatások biztosítása terén a 

Tehetségház és a Matehetsz minden érdeklődő állampolgár és támogatásra szoruló tanuló számára 

nyitva áll. 

A program megvalósításába bevont szakemberek a Matehetsz tehetséggondozással, 

tehetségsegítéssel foglalkozó munkatársai voltak. A munkatársak a programok szervezésében és 

megvalósításában, koordinációs és menedzsment feladatokban, továbbá a pénzügyi, elszámolási és 

kapcsolódó szakmai feladatok ellátásában vettek részt. A bevont munkatársak és szakemberek 

biztosították a különböző tehetséggondozó és -segítő aktivitások és programok operatív tervezését, 

koordinálását, a digitális jó gyakorlatok és pilot módszertanok összeállítását és elterjesztését, továbbá 

a Tehetségház szolgáltatási körének biztosítását is, és a szükséges kommunikációs teendőket. A 

Matehetsz belső (munkaviszonyos) és külső (megbízásos) munkatársai az eltelt 10 év során különleges 

és egyedi tapasztalatokat szerezhettek a Tehetségsegítő programok megvalósításában, több NTP-

pályázatot és EU-s fejlesztési projektet mintaszerűen valósítottak meg - a közreműködő szervezetek és 

irányító hatósági szervezetek elismerésével kísérve. A jelen program érdekében bevonandó 

munkatársak emberi, szakmai szempontból egyaránt kiválóan alkalmasak voltak a programelemek 

megvalósítására. A magas szakmai minőséget a nemrég megjelent „A Tehetség kézikönyve” 

összeállítása és megjelentetése is bizonyítja. 

A megvalósított programokhoz kapcsolódó disszemináció első sorban a www.tehetseg.hu honlapon 

valósult meg. 
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