Szakmai beszámoló az NTP-EU-M-15 pályázathoz

Pályázat kódja: NTP-EU-M-15
Pályázó szervezet neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)
Program címe: Budapesti Európai Tehetségközpont működési, stratégiai továbbfejlesztésének,
valamint európai tehetséghálózati munkájának támogatása

Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét!
A pályázati program lényege: az EUTK működési, stratégiai továbbfejlesztése: egyeztetések,
kerekasztal beszélgetések, kapcsolattartás stb. keretében az Európai Tehetségsegítő Hálózat
fejlesztésének koordinálása, működésének támogatása; az Európai Tehetségközpontok és
Tehetségpontok minősítésében, a közös hálózati munka megszervezésében való részvétel. E mellett a
magyarországi tehetségfejlesztő és segítő jó gyakorlatok külföldi bemutatása, esetleges
adaptálásuknak elősegítése.

Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai
tevékenységeket!
A pályázati program ideje alatt megtörtént az első Európai Tehetségközpont címre való
pályázat lebonyolításának befejezése, ennek keretében 2015 szeptemberében magas rangú
uniós tisztségviselők – pl.: Navracsis Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási,
ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa, Robert-Jan Smits, az Európai Bizottság kutatási-innovációs
főigazgatója, valamint 3 EU parlamenti képviselők jelenlétében – 13 ország 14
tehetséggondozó központjának részvételével hivatalosan is megalakult az Európai
Tehetségsegítő Hálózat. Novemberben kiírásra került az Európai Tehetségpont Pályázat – erre
25 országból több, mint 200 pályázat érkezett.
Mindkét pályázat (EU Központ/Pont) értékelésére a 2016 februári budapesti találkozón
megtörtént, illetve a tapasztalatok figyelembevételével kiírásra került a második Európai
Tehetségközpont pályázat.
Az EUTK vezető szerepet töltött be a Hálózat közös tevékenységeinek kialakításában (pl.
European Youth Summit megszervezése, Youth Platform, EUs pályázatok, EUs tehetségtérkép
stb.).
E mellett az európai érdeklődők számára 12 alkalommal bemutattuk az Európai
Tehetségsegítő Hálózat fejlődését, annak lehetséges hatásait az európai tehetséggondozásra,
illetve az érdeklődők számára megszerveztük a magyar

országi tehetségsegítő jó gyakorlatokat hazai és külföldi bemutatását. (ld. táblázat).
Kategória
kódja:

NTP-EU-M-15

Pályázó neve:

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége

Pályázó címe:

1119 Budapest, Mérnök utca 39.

Program címe:

EUTK működési és stratégiai fejlesztése

Hálozatfejlesztés, EU tehetségtérkép fejlesztés
Tevékenység

Módszer

Határidő

Az alakuló Európai Tehetségsegítő Hálózat
bemutatása, Odense, Dánia Conference of
the World Council for Gifted and Talented
Children.

poszter,
brosúra, 2015. augusztus 10-14
megbeszélések a jelenlévő
hálózati tagokkal (Csehország,
Szlovénia, Hollandia).

Az alakuló Európai Tehetségsegítő Hálózat előadás;
kerek
asztal 2015. augusztus 20.
bemutatása; Ljubljana.
beszélgetés;
a
Ljubljanai
Tehetségközpont
szervezésében,
a
Szlovén

HR igény

A
projekt
megvalósításában
részt vevő kollégák
(munka-és megbízási
szerződéses
kollégák).
ugyanaz

Kapcsolódó
költségvetés
i sor

Oktatási
részvételével

Minisztérium

Az alakuló Európai Tehetségsegítő Hálózat 2 órás workshop a Hálózattal és 2015. szeptember 2.
bemutatása; Nyborg, Dánia.
a hálózatos gondolkodással
kapcsolatban

ugyanaz

A5; B1;B2;

A
Hálózatban
résztvevő a
Hálózat
megalakítása; 2015. szeptember 29.
tehetségközpontok találkozója; Az Európai munkatervek megbeszélése,
Tehetségsegítő
Hálózat
hivatalos stratégiai találkozó
megalakulása Brüsszel, Belgium.

ugyanaz

A2;
A4;A8;B1;B2;

Az Európai Tehetségsegítő
bemutatása; Prága, Csehország.

ugyanaz

A5;B1;B2;BI,
B3;B4

Az
Európai Tehetségsegítő Hálózat előadás, kapcsolatépítés, közös 2015. november 26-27.
bemutatása
az
Eastern
European munkalehetőségek
Changemaker Education Forumon Prága, megbeszélése
Csehország.

ugyanaz

A5;B1;B2;BI,
B3;B4

Közös munka, Kreatív Európa Platformmal megbeszélés a közös hálózati 2015. december 2-3.
kapcsolatos
megbeszélés
Ljubljana, munkával
kapcsolatban
Szlovénia.
(Kreatív
Európa
Platform
kialakítása) a szlovén Európai

ugyanaz

A4;A5;A6;B1;
B2;B3,B4;

Hálózat előadás és megbeszélések a 2015. október 18-19.
cseh
Tehetségközpont
szervezésében, a cseh Oktatási
Minisztérium részvételével

Tehetségközpont
szervezésében
Az Európai Tehetségsegítő Hálózat workshop,
előadástartás, 2015. december 13-20.
bemutatása a Shefa Neuroscience megbeszélések
Research Center által szervezett első iráni
tehetségmanagement
konferencián;
Teherán, Irán.

ugyanaz

A5;B1;B2;B3,
B4

Tehetségközpontok
találkozója; workshop,
megbeszélések a közös európai hálózatos megbeszélések
munkával kapcsolatban; Budapest.

konferencia, 2016. február 10-11.

ugyanaz

A5;B1;B2;

Az alakuló tehetséghálózat bemutatása; az brosúra,
Európai tehetséghálózati tagok találkozója megbeszélések
az ECHA (European Council for High Ability)
konferenciájának
keretében;
Bécs,
Ausztria.

tájékoztatás, 2016. március 3-5.

ugyanaz

A4;A5;A6;B1;
B2;B3;B4;

Az Európai Tehetségsegítő Hálózat előadástartás, megbeszélések
bemutatása az amerikai kollégák számára
az első EU-US Talent Summiton,
Washington, USA.

2016. április 5-7.

ugyanaz

B3;B4;

Az Európai Tehetségsegítő Hálózat előadástartás, megbeszélés
bemutatása az óbecsei tehetségpont
számára, Óbecse, Szerbia.

2016. április 15.

ugyanaz

A5;B1;B2;

Európai Tehetségpont oklevelek átadója a oklevélátadás, találkozó a Dél- 2016. április 20-22.
magyar
és
a
szlovén
Európai Európában található Európai
Tehetségközpont közös szervezésében, Tehetségpontokkal
Ljubljana, Szlovénia.

ugyanaz

A4;A5;A8;B1;
B2;B3;B4

Az Európai Tehetségsegítő Hálózat előadás,
nemzetközi 2016. május 18-21.
bemutatása a Excellence & Innovation in szimpózium a hálózatépítési
Basic-Higher Education & Psychology tapasztalatokkal kapcsolatban
konferencián, Rijeka, Horvátország.

ugyanaz

A5;B1;B2;B3,
B4

Az Európai Tehetségsegítő Hálózat
bemutatása, előadás a Hálózattal
kapcsolatban a 2016. OECD Forumon,
Párizs, Franciaország.

előadás,
kapcsolatépítés, 2016. május 31.
megbeszélések
a
Hálózat
továbbfejlesztésével
kapcsolatban

ugyanaz

B3;B4;

A honlap design elemeinek fejlesztése

cikkgyűjtemény
frissítések

létrehozása, folyamatos

ugyanaz

A4;B1;B2;

Cikkek írása és feltöltése a honlapra

17 magyar és angol nyelvű cikk folyamatos
feltétele, mission statement
több nyelven való átírása

ugyanaz

A6;B1;B2;B3;
B4;

folyamatos

ugyanaz

B3;B4;

A honlap karbantartása

Folyamatos
kapcsolattartás
egész telefonos,
e-mailes folyamatos
Európában;
kapcsolatépítés
a kapcsolattartás konferenciákon
tehetségtérkép fejlesztése érdekében.
való találkozók

ugyanaz

A4;A6;A8;B1;
B2;

ugyanaz

A5;B1;B2;

Magyar tehetségsegítő jó gyakorlatok előadás,
megbeszélés 2015. október 2-3.
bemutatása, a Nemzeti Tehetség Program együttműködésekről
rendszerének bemutatása az idelátogató
szlovén tanárok számára.

ugyanaz

B1;B2;

Templeton
program
beválogatási előadás
algoritmusának
bemutatása;
Dublin,
Írország.

2015. október 17.

ugyanaz

A5;B1;B2;

Magyar tehetségsegítő jó gyakorlatok előadás, megbeszélés
bemutatása, a Nemzeti tehetség Program
rendszerének bemutatása, az EUTK
munkájának bemutatása az Indiából
(Pune) érkező kollégák számára.

2015. október 28-29.

ugyanaz

B1;B2;

Magyar tehetségsegítő jó gyakorlatok előadás, megbeszélés
bemutatása, a Nemzeti tehetség Program
rendszerének bemutatása a kínai Qingpu
Districtből idelátogató kollégák számára.

2015. november. 11.

ugyanaz

B1;B2;

Magyar Jó gyakorlatok bemutatása
2 magyar tehetségsegítő jó gyakorlat előadás,
bemutatása; Nyborg, Dánia.

2015. szeptember 2.

Magyar tehetségsegítő jó gyakorlatok előadás, megbeszélés
bemutatása, az EUTK munkájának
bemutatása az óbecsei tehetségpontokból
idelátogató vendégek számára.

2015. nov. 11.

ugyanaz

B1;B2;

Templeton
program
beválogatási előadás
algoritmusának bemutatása; Ljubljana,
Szlovénia.

2015. december 2.

ugyanaz

A5;B1;B2;

Templeton
Budapest.

2016. február 12.

ugyanaz

B1;B2;

2016. június 17-19.

ugyanaz

A5;

Határidő

HR igény

Kapcsolódó
költségvetés
i sor

Program

bemutatása; workshop

Részvétel az erdélyi Európai Tehetségpont előadás
vezetője által szervezett Székelyföldi
Tehetségnapon, Sepsiszentgyörgy.
Minőségbiztosítási rendszer
Előkészítő feladatok (Pl.: stratégiai célok
megfogalmazása, szakértői munkacsoport
felállítása, helyzetfelmérés).

Tevékenység

Módszer

Megbeszélések a Kvalifikációs Bizottságon e-mailes
egyeztetések, 2015. július- augusztus
belül, az első Európai Tehetségközpontra kapcsolattartás
való pályázat lezárása.

A
projekt
megvalósításában
részt vevő kollégák
(munka-és megbízási
szerződéses
kollégák).

Megbeszélés a kvalifikációs alapelvekről szakértői megbeszélés
Brüsszel, Belgium.

ugyanaz

2015. szeptember 29.

B1;B2;

Európai
Tehetségpont
pályázat e-mailes
egyeztetések, 2015. szeptember
előkészítése az EUTK belül, a Hálózati kapcsolattartás,
szakértői október
tagokkal való egyeztetés, a pályázatok megbeszélések
lefordítása többek közt magyarra is.

- ugyanaz

A2;B1;B2;

Európai
Tehetségpont
véglegesítése, megjelentetése.

- ugyanaz

B1;B2;

Pályázat Európai Tehetségpont Pályázat 2015. november
megjelentetése
különféle december
honlapokon, egyéb social
media oldalakon, hírlevélben
stb.

Magyar Kvalifikációs Bizottság felállítása, szakértői megbeszélés
pályázatok elbírálása.

2015. január

ugyanaz

A4;B1;B2;

Európai
Kvalifikációs
munkacsoport szakértői megbeszélés
találkozó, Budapesten, az Európai
Tehetségközpont és Pont pályázatok

2016. február 11.

ugyanaz

A4;B1;B2;

tapasztalatainak megbeszélése; az új
pályázati kiírás alapelveinek átbeszélése.
Európai Tehetségközpont és Társult nem Európai Tehetségközpont és 2016. április
Európai
Tehetségközpont
Pályázat Társult
nem
Európai
véglegesítése, megjelentetése.
Tehetségközpont
Pályázat
megjelentetése
különféle
honlapokon, egyéb social
media oldalakon, hírlevélben
stb.

ugyanaz

B1;B2;

Európai
kvalifikációs
munkacsoport szakértői megbeszélés
találkozó, pályázatok elbírálása Dublin,
Írország.

ugyanaz

A4;B1;B2;B3;
B4

ugyanaz

B1;B2;

A minőségbiztosítás érdekében egyéni levelezés,
visszajelzések megkezdése a pályázatok egyeztetések
eredményeiről.

2016. június 9.

szakértői 2016. június folyamán

Dokumentációs rendszer kialakítása (Pl.: eljárások (folyamatleírások) kidolgozása, kézikönyv készítése stb.)
Tevékenység

Módszer

Határidő

HR igény

Kapcsolódó
költségvetés
i sor

Európai Tehetségpontok kvalifikációs szakértői egyeztetés
kritériumainak összeállítása - pályázati
felhívás.

2015. szeptember
október.

- A
projekt B1;B2;
megvalósításában
részt vevő kollégák
(munka-és megbízási
szerződéses
kollégák).

Európai Tehetségpontok kvalifikációs szakértői egyeztetés
bírálólapjainak összeállítása.

2015. szeptember
október.

- ugyanaz

B1;B2;

Európai Tehetségpontok
eljárás kidolgozása.

2015. szeptember
október.

- ugyanaz

B1;B2;

kvalifikációs szakértői egyeztetés

Európai és Társult Európán kívüli szakértői egyeztetés
tehetségközpont
kvalifikációs
kritériumainak összeállítása 2. alkalommal.

2016. február - március

ugyanaz

B1;B2;

Európai Tehetségközpontok kvalifikációs szakértői egyeztetés
eljárásának módosítása.

2016 február

ugyanaz

B1;B2;

Európai Tehetségközpontok és Társult szakértői egyeztetés
Európán
kívüli
tehetségközpontok
kvalifikációs bírálólapjainak összeállítása.

2016. február- március

ugyanaz

B1;B2;

Európai tehetségpontok értékelése, egyéni szakértői egyeztetés
visszajelzés.

2016 június

ugyanaz

B1;B2;

Nemzetközi Tehetség Konferencia

Rendezvény előtti feladatok
Tevékenység

Feladatok

Határidő

Felelős

Kapcsolódó
költségvetés
i sor

Szervezési feladatok

2015 december - 2016. A
projekt B1;B2;
február
megvalósításában
részt vevő kollégák
(munka-és megbízási
szerződéses
kollégák).

Adminisztratív feladatok

2016 január - február

ugyanaz

A4;A8;B1;B2;

Szállás, étkeztetés megszervezése

2016 január - február

ugyanaz

A4;A9;

Határidő

Felelős

Kapcsolódó
költségvetés
i sor

2016. február 10-12.

A
projekt A6;B1;B2;
megvalósításában
részt vevő kollégák
(munka-és megbízási

Rendezvény alatti feladatok
Tevékenység

Előadások, workshopok tartása

Feladatok

szerződéses
kollégák).
Kapcsolatépítés

folyamatos

ugyanaz

A2;
B1;B2;

A6;

Határidő

Felelős

Kapcsolódó
költségvetés
i sor

2016. június

ugyanaz

A4;A8

Lezárás utómunkák
Tevékenység

Közös logó, facebook csoport és részben
arculati elemek elfogadása, közös brosúra
készítése; közös pályázat beadása.

Feladatok

Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze,
hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra!
Az elsődleges cél az Európai Tehetségsegítő Hálózat megalakulása megtörtént, ennek
eredményeképp a Hálózat számos közös projektet indított el:


megállapodtak a Hálózat tagjai az Európai Tehetségpontok pályázati rendszerében,
kiírásra került az Európai Tehetségpont pályázat, melyre 25 országból érkeztek
pályázatok, ez később kiegészült számos Európán kívüli társult pályázóval, az az az
utóbbi fél évben az EU tehetségsegítő hálózat szinte minden földrészre kiterjedt;
 a központok és a pontok folyamatosan felkerülnek az európai tehetségtérképre, két,
a hálózathoz kapcsolható zárt facebook közösség is elindult;
 3 közös Uniós pályázat előkészítése indult el, ebből egy pályázat már beadásra került;
 Az ECHA konferencián elkezdte a működését a European Youth Platform, ennek
támogatásával elindult egy 3D virtuális social network létrehozása;
 kiírásra került egy újabb Európai Tehetségközpont pályázat, immáron kiegészülve
Társult Európán kívüli pályázási lehetőséggel is.
A Hálózat képviseletében Csermely Péter megbeszélést folytatott






az Európai Unió oktatási főigazgató asszonyával, Martine Reicherts asszonnyal
Brüsszelben, valamint Kirsi Haavisto asszonnyal, a CO-CREATION Horizon2020
pályázatokért felelős osztály vezetőjével. A megbeszéléseken körvonalazódott,
hogy az oktatási politikák és a Horizon2020 céljainak újrafogalmazása során a
tehetséggondozás az egyik fontos, új prioritásként bele fog kerülni a tervekbe, és
ebben számítanak az Európai Tehetségsegítő Hálózat részvételére.
La Valettában Evarist Bartolo oktatási miniszterrel, az EU 2017-első félévében
oktatási elnökével. Bartolo miniszter úr beléptette Máltát az EU
Tehetséghálózatba, és beemelte a tehetséggondozást a máltai elnökség prioritásai
közé.
illetve részt vett az OECD éves miniszteri közgyűlésén Párizsban, ahol az EU
Tehetséghálózat nagy sikert aratott és a tehetséggondozás be fog kerülni az OECD
2030-ig tartó oktatási terveibe.

A Hálózat működése iránti érdeklődés növekedését mutatja a számos külföldi megkeresés
vagy meghívás.
Amennyiben a program során partnerszervezettel/partnerszervezetekkel együtt dolgozott,
mutassa be a partnert/partnereket, és ismertesse, hogy mely tevékenységekben, miért és
hogyan vett/vettek részt!

Pályázati azonosító:

NTP-EU-M-15-………….

Pályázó neve:

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Pályázó címe:

1119 Budapest, Mérnök utca 39.

Program címe:

EUTK működési és stratégiai fejlesztése

A partnerszervezet neve

ÖZBF - Ausztria

TIBI - Ausztria

Jogi státusza¹

A partnerszervezet
bevonásának indoka

nem releváns

Európai
Tehetségtámogató
Hálózat tagja.

Egyetem

Európai
Tehetségtámogató
Hálózat tagja.

A partnerszervezet
feladata

Tehetségpontok
meghirdetése,
tehetségtérkép építése.
Találkozókon való
részvétel.
Tehetségpontok
meghirdetése,
tehetségtérkép építése.
Youth Platform
szervezésében való
segítség. Találkozókon
való részvétel.

A
partnerszervezet
részesedése jelen
pályázat
keretében
megítélt
támogatásból

Kapcsolódó
költségvetési sor

nem releváns

B1,B2, B3, B4,

nem releváns

B1,B2, B3, B4,A5

Európai
Tehetségtámogató
Hálózat tagja.

Tehetségpontok
meghirdetése,
tehetségtérkép építése.
Találkozókon való
részvétel.

nem releváns

B1,B2, B3, B4,

Talentzentrum of National
Institute for Further
nem releváns
Education - Csehország

Európai
Tehetségtámogató
Hálózat tagja.

Tehetségpontok
meghirdetése,
tehetségtérkép építése,
konferencia szekció
megszervezése, egyéb
megbeszélések
megszervezése.

nem releváns

B1,B2, B3, B4, A5

ICBF - Németország

Egyetem

Tehetségpontok
meghirdetése,
Európai
tehetségtérkép építése.
Tehetségtámogató
Tehetségközpontok
Hálózat tagja; kvalifikációs
kvalifikálásában való
munkacsoport tagja.
részvétel, találkozókon
való részvétel.

nem releváns

B1,B2, B3, B4,

Egyetem

Európai
Tehetségtámogató
Hálózat tagja; kvalifikációs
munkacsoport tagja.
Pályázati koordinátor.

nem releváns

B1,B2, B3, B4, A5

Externa - Belgium

CTY Ireland - Írország

nem releváns

Tehetségpontok
meghirdetése,
tehetségtérkép építése.
Tehetségközpontok
kvalifikálásában való

részvétel, találkozókon
való részvétel.

AISTAP - Olaszország

NSA - Litvánia

EU TALENT CENTRE Hollandia

nem releváns

Európai
Tehetségtámogató
Hálózat tagja; Youth
Platform koordinálása.

Tehetségpontok
meghirdetése,
tehetségtérkép építése.
Találkozókon való
részvétel. Youth Platform
koordinálása.

nem releváns

B1,B2, B3, B4,

nem releváns

Tehetségpontok
meghirdetése,
Európai
tehetségtérkép építése.
Tehetségtámogató
Tehetségközpontok
Hálózat tagja; kvalifikációs
kvalifikálásában való
munkacsoport tagja.
részvétel, találkozókon
való részvétel.

nem releváns

B1,B2, B3, B4, A5

nem releváns

Tehetségpontok
meghirdetése,
Európai
tehetségtérkép építése.
Tehetségtámogató
Tehetségközpontok
Hálózat tagja; kvalifikációs
kvalifikálásában való
munkacsoport tagja.
részvétel, találkozókon
való részvétel.

nem releváns

B1,B2, B3, B4, A5

Európai
Tehetségtámogató
Hálózat tagja.

Tehetségpontok
meghirdetése,
tehetségtérkép építése.
Találkozókon való
részvétel.

nem releváns

B1,B2, B3, B4,

Európai
Tehetségtámogató
Hálózat tagja; közös
rendezvényszervezés.

nem releváns

B1,B2, B3, B4, A5

CRSN - Szlovénia

Tehetségpontok
meghirdetése,
tehetségtérkép építése.
Találkozókon való
részvéte, tehetségpont
oklevél átadó
megszervezése.

Egyetem

Európai
Tehetségtámogató
Hálózat tagja.

nem releváns

B1,B2, B3, B4,

FHNW - Svájc

Tehetségpontok
meghirdetése,
tehetségtérkép építése.
Találkozókon való
részvétel.

Egyetem

Tehetségpontok
meghirdetése,
Európai
tehetségtérkép építése.
Tehetségtámogató
Tehetségközpontok
Hálózat tagja; kvalifikációs
kvalifikálásában való
munkacsoport tagja.
részvétel, találkozókon
való részvétel.

nem releváns

B1,B2, B3, B4,

LEAF - Szlovákia

nem releváns

Egyetem

EPTS Center - Törökország

Glasgow-i Egyetem Skócia

Egyetem

Kvalifikációs
munkacsoport tagja.

Kvalifikációs feladatokban
nem releváns
való részvétel.

B1,B2, B3, B4, A5

Összegezze a pályázati támogatásból megvalósult programok (pl: Nemzetközi Tehetség
Konferencia szervezése és lebonyolítása, az Európa tehetségtérkép továbbfejlesztése)
tapasztalatait a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével).
A pályázati program alapvető tapasztalata, hogy a Hálózatépítéshez – különösen európai,
illetve az utolsó hónapokra több kontinense kiterjedve - szükség van stratégiai gondolkodásra,
stratégiai vezetésre, melyet jelenleg Európában nagyrészt az EUTK vállal fel; e nélkül a
befektetett munka nélkül nem jöhetett volna létre az Európai Tehetségsegítő Hálózat ilyen
gyors növekedése.
A koordináló munka során szerzett tapasztalat, hogy a tehetséggondozás területein
lehetséges európai konszenzust létrehozni; miközben az Európai Tehetségközpont pályázat
közösen kialakított kritériumai ügyelnek arra, hogy a Hálózatban magas minőséget képviselő
intézmények kerülhessenek be, ez záloga bármilyen későbbi, a Hálózat által képviselhető
érdekvédelemnek, lobbi tevékenységnek. A Hálózatba szerveződés első hónapjainak
elteltével látszik, hogy Hálózatba szerveződve – egymást jobban megismerve – a közös
tevékenységek egymást generálják, az információáramlás hihetetlenül felgyorsul.
Amennyiben pályázatának része volt annak programjához kapcsolódó rendezvény, kérjük,
ismertesse azzal kapcsolatos tapasztalatait (a résztvevők visszajelzéseinek
figyelembevételével).
2016. február 11-13-ig egy angol munkanyelvű konferenciát szerveztünk, az volt célja, hogy
különböző szekciókban a Hálózat képviselői megszervezzék jövőbeni együttműködéseiket, ill.
a korábbi EU Tehetségközpontra való pályázati tapasztalatok összefoglalják. A találkozó
hatására 3 közös pályázat előkészítése indult el Hálózaton belül; ill. a tapasztalatok alapján
áprilisában egy újabb Európai Tehetségközpont pályázat kiírása történt meg.
Nagy érdeklődést váltott ki a rendezvény 3. napján szervezett magyar jó gyakorlatot bemutató
workshop is. A Templeton Programnak on-line beválogatási algoritmusát és annak szakmai
tapasztalatait foglaltuk össze. Ennek hatására több országba kaptunk meghívást a Program
bemutatására.
Két kisebb rendezvény szervezésében is részt vettünk, workshopot szerveztünk 2015
októberében szakembereknek az indiai Tribal Mensa mutatkozott be. 2016 áprilisában
közösen szerveztük meg a szlovéniai Ljubljanaii EU központtal 28 Európai Tehetségpont
találkozóját.
Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott,
mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát!

A pályázat megvalósításakor a tervezethez képest nagyon kevés eltérés volt, az eltérések
jószerével a külföldi partnerek munkaterveiben bekövetkezett változásokhoz köthetők, az
EUTK ehhez alkalmazkodott.
Eredetileg ír központtal közösen Dublinba terveztük az első kvalifikációs munkacsoport
találkozót, de ez Budapesten jött létre, a második találkozót került át Dublinba. A csehekkel
közösen terveztünk egy konferenciát, de ennek a tematikája a cseh partner miatt
megváltozott; viszont a ljubljanai központtal szervezett közösen szervezett találkozó nem volt
betervezve. Természetesen a jó gyakorlat bemutatásokat, az EUTK-hoz érkező látogatásokat
nem tudjuk teljes pontossággal előre tervezni, hiszen folyamatosan alakulnak. A z
Európai
Tehetségsegítő Hálózat híre újabb és újabb rendezvényeken való részvételt generált.
Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között
eltérés van, röviden indokolja a változás okát!

A Hálózatba bevont országok és pontok számával kapcsolatos eltérés oka, hogy az átalakított
új - a Hálózat tehetségközpontjai által is szerkeszthető – tehetségtérkép más szerkezetű
(http://echa.info/high-ability-in-europe ). A régihez képest több lett 5-tel az országok száma,
mi újonnan feltettünk 125 európai tehetségpontot, de jó gyakorlat kategória nincs. A
rendezvényen kevesebben voltak a korábban tervezettnél, de 12 országból érkeztek kiváló
szakemberek.

Az Európai Tehetségsegítő Hálózattal kapcsolatos idegen, ill. magyar nyelvű
sajtómegjelenések
(nem a teljesség igényével)

1.Cikkek az Európai Tehetségsegítő Hálózattal kapcsolatban az ECHA honlapján:
http://www.echa.info/168-successful-promotion-of-the-european-talent-support-network-inslovenia-croatia-kosovo-macedonia-and-serbia
http://www.echa.info/164-large-interest-to-apply-for-a-european-talent-centre-extension-ofapplication-deadline-until-16th-may
http://www.echa.info/155-call-for-application-to-be-a-european-talent-centre-or-an-associatedeuropean-talent-centre
http://www.echa.info/147-first-16-months-of-the-european-talent-support-network-great-progressand-8-possible-misunderstandings
http://www.echa.info/137-talent-support-map-of-europe-info-on-european-talent-centres-waspublished
http://www.echa.info/129-breaking-news-the-first-14-european-talent-centres
http://www.echa.info/125-large-interest-for-the-establishment-of-a-european-talent-supportnetwork
2. Cikkek a MATEHETSZ (ill. EUTK) honlapjain angol vagy magyar nyelven
a) Hálózattal kapcsolatban:
http://tehetseg.hu/aktualis/gazdagito-egyuttmukodes-az-europai-tehetseghalozaton-belul
http://tehetseg.hu/aktualis/az-europai-tehetsegsegito-halozat-egy-uj-szeleskoru-nemzetkozikooperacio-kezdo-lepesei
http://tehetseg.hu/aktualis/legyen-resze-az-europai-tehetsegtamogato-halozatnak
http://tehetseg.hu/interjuk/tizennegy-europai-tehetsegkozpontot-akkreditaltak
http://www.talentcentrebudapest.eu/content/new-european-talent-centre-slovenia
http://www.talentcentrebudapest.eu/content/ireland-will-host-echa-conference-2018-0
http://www.talentcentrebudapest.eu/hu/content/az-eur%C3%B3paitehets%C3%A9gseg%C3%ADt%C5%91-h%C3%A1l%C3%B3zat
http://www.talentcentrebudapest.eu/hu/hirek-esemenyek

b) eseményekkel, jó gyakorlatokkal kapcsolatban angol nyelven:
http://www.talentcentrebudapest.eu/content/echa-conference-2016
http://www.talentcentrebudapest.eu/content/xlab-organizes-international-science-campgoettingen-germany
http://www.talentcentrebudapest.eu/content/scitech-international-summer-research-camp-2016
http://www.talentcentrebudapest.eu/content/nyex-network-youth-excellence
http://www.talentcentrebudapest.eu/content/barcelona-international-youth-science-summer
http://www.talentcentrebudapest.eu/content/international-talent-campus-venice
http://www.talentcentrebudapest.eu/content/imd%E2%80%99s-2015-world-talent-report
http://www.talentcentrebudapest.eu/content/good-practice-india
http://www.talentcentrebudapest.eu/content/visit-representatives-pro-scientia-naturaefoundation-zenta-serbia
http://www.talentcentrebudapest.eu/content/visit-india
http://www.talentcentrebudapest.eu/content/13th-icie-conferences-excellence-education-psychol
c) eseményekkel, jó gyakorlatokkal kapcsolatban magyar nyelven:
….
….
3. Más TEHETSÉGKÖZPONTOK lapjain a Hálózattal, ill. az Európai Tehetségpont felhívással
kapcsolatban:
https://www.pef.unilj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/najavljanje_dogodkov/ECHA_news_special_issue.pdf (szlovén oldal)
http://www.pef.uni-lj.si/1153.html (szlovén oldal)
http://www.institut-tibi.at/content/news/articles/2015/11/11/a243/ (német jelentkezés
tehetségpontnak)
http://www.exentra.be/sites/default/files/EU%20Talent%20center%20brochure%20%2800000002%
29.pdf (belga központ hirdetése)
http://www.institut-tibi.at/content/news/articles/2015/09/30/a241/ (német)
http://www.institut-tibi.at/ (német)

http://www.aistap.org/news/dall-italia/178-european-talent-center-of-genoa (olasz)
http://www.nmakademija.lt/naujiena/prisijunkite-prie-youth-platform-of-the-european-talentsupport-network/ (litván)
http://www.nmakademija.lt/naujiena/dziaugiames-tape-echa-dalimi/ (litván)

4. Egyéb cikkek, hirdetések, közlések az EU Tehetségsegítő Hálózattal kapcsolatban:
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vjxmbi07acmh?ctx=vg8xdjeo1z
oj&tab=1&start_tab1=56
http://euparl.net/9353000/1/j9vvhskmycle0vf/vjxmbi07acmh?ctx=vg9pjpilytz0&start_tab1=20&tab=
1
http://europa.eu/rapid/press-release_CLDR-15-5710_en.htm
http://www.kdaltisk.hu/doc/Europai_Tehetsegpont_udvozlo_level.pdf (NTP logó)
http://www.kdaltisk.hu/iskolai-elet/172-europai-tehetsegtamogato-halozat
http://tehetseg.pte.hu/hirek/europai_tehetsegpont_cimet_kapott_pte_kozponti_regionalis_tehetse
gpontja
http://kisnanaisuli.sulinet.hu/europai-tehetsegpont-lettunk/
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=36265
http://kerpel.semmelweis.hu/150-450179.php
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2016/05/02/europai-tehetsegpontta-valt-aklebelsberg.html
http://estv.hu/news.php?extend.29252
http://www.magyarkurir.hu/hazai/europai-tehetsegpont-lett-apor-vilmos-katolikus-foiskola
http://talentum.org.rs/?p=751 (NTP Logó)
http://www.ibela.hu/gimnazium/2016/05/06/europai-tehetsegpont-lett-az-i-bela-gimnazium
http://magyartermekonline.hu/tarsadalom/a-koztunk-elo-zsenik-uttoro-tehetseggondozo-munkatvegez-a-matehetsz/#close
http://civilhirugynokseg.hu/tizennegy-europai-tehetsegkozpontot-akkreditaltak/
http://www.heol.hu/heves/kozelet/tehetsegpont-lett-a-kisnanai-iskola-667291

http://civilkozpont.eu/content/letrejott-az-europai-tehetseggondozo-halozat
http://weoresiskola.hu/
http://www.gdf.hu/szervezet/gdf-tehetsegpont/bemutatkozunk
http://www.hirmondo.ro/web/index.php/cseperedo/78032-Tehetsgpont-Mikban.html
http://www.hirado.hu/2015/09/29/letrejott-az-europai-tehetseggondozo-halozat/
http://oecd.unesco.kormany.hu/akadalymentes/magyar-arcok-az-oecd-forumon-csermely-petera
http://fidesz-eu.hu/hir/utjara_indult_az_europai_tehetseggondozo_halozat/
http://www.kossuthisk.hu/2016-05/europai-tehetsegpont-2016/
http://semmelweis.hu/hirek/2015/04/01/a-nemzeti-tehetsegsegito-tanacs-egyik-fodijasakellermayer-dalma-lucia-az-aok-hallgatoja/
http://www.fidesz.hu/hirek/2015-09-29/gondozas-nelkul-a-tehetseg-nem-fejlodik-magatol/
http://www.leovey.hu/index.php/tehetsegpont-hirek/2021-europai-tehetsegpont-lett-a-leovey.html
http://www.civilek.hu/hirek-osszes/europai-tehetsegpont-lett-a-genius/
http://kapos.hu/hirek/kultura/2016-05
02/europai_tehetsegpontta_valt_a_klebelsberg_kollegium.html
http://www.krudylib.hu/oldal/winkler-marton-tehetsegpont (logó)
http://likefestoon.com/cimet-nyert-a-kovacshazi-tehetsegapolas/
https://nemzeti.net/a-tehetseghalozatok-hasznarol-3477697.html
5. you tube megjelenés:
https://www.youtube.com/watch?v=9qsOESbwYnA

NTP-EU-M-15 képei

