
 
 

 
 

 

       

   

NTP-EU-M-21-es pályázathoz kapcsolódó, az EUTK munkájáról szóló 

szakmai beszámoló  

 

A pályázati program lényege 

A 2015 szeptemberében magyar kezdeményezésre megalakult Európai Tehetségsegítő 

Hálózat (ETSN) működésének és stratégiai tovább fejlesztésének elősegítése, közös 

programjainak koordinálása és azokban való részvétel az NTP- EU-M-21-es pályázati 

programján keresztül folytatódott a jelen pályázati időszakban is, feladatai annak 

segítségével valósultak meg. 

Alapfeladatok:  

 Az Európai Tehetségközpontok és -pontok csatlakozásának segítése. 

Tehetségtámogatáshoz kapcsolódó tapasztalatcserék megszervezése,  

 a hazai Európai Tehetségpontok és az ETSN jó gyakorlatainak megismertetése, 

  külföldi jó gyakorlatok bemutatása a hazai tehetségpontok számára. 

  Újabb kapcsolatok, együttműködési struktúrák generálása.  

 

Jelen pályázat ideje alatt a stratégiai tervezés keretében megszerveztük 3 alkalommal 

az ETSN fejlesztéséért felelős Hálózati Tanács üléseket. Megtartottuk hibrid módon az 

Európai Tehetségközpont képviselőinek találkozóját. A hágai konferencián 

megszerveztük a teljes hálózat jelen lévő tagjainak személyes találkozóját. Az ifjúsági 

tagozat számára 4 alkalommal online workshopokat tartottunk. A tagozat hágai 

csúcstalálkozójának előkészítésében részt vettünk, 5 magyar fiatalt választottunk ki 

pályázat útján és delegáltuk a hágai találkozóra, annak lebonyolításában aktívan részt 

vettünk.  

Tartottuk a kapcsolatot a Hálózat tagjaival, új kapcsolatokat építettünk ki (pl.: kazakok, 

törökök, albánok, stb.). A hálózaton belül az online térben jó gyakorlatok, ill. a legújabb 



 
 

 
 

 

       

   

kutatási eredmények jó gyakorlatokká való átültetésének bemutatását 15 alkalommal 

valósítottuk meg; rendszeresen tartott műhelyeinkre közel 1300 kolléga/diák 

jelentkezett. 

Ismét elindult a hazai tehetségpontjainkban zajló munka iránti személyes érdeklődés, 

cseh, török, horvát delegációk érkeztek hozzánk. Külföldi konferenciákon online, ill. 

személyesen 11 alkalommal vettünk részt, 13 hazai jógyakorlatot mutattunk be, volt 

néhány, amelyet többször is.  

Előkészítettük az új Tehetségközpont Pályázatot. A hazai és a társult országok 

Tehetségpont pályázatait elbíráltuk, koordináltuk az európai jelentkezéseket.  

Az EUTK honlapján, az EUTK és az ETSN Facebook, ill. a Matehetsz instagram oldalán 

folyamatosan publikáltuk tevékenységeinket. Heti átlagban 3 Facebook megjelenésünk 

volt csak az EUTK Fb oldalán. 2021. július 1 - 2022. június 30-ig közel 13 ezer új 

felhasználónk volt, a 2022. július 1 - 2022. november 30-ig pedig 5507. 

Oldalmegtekintéseink száma a 2 időszakban együttesen közel 37 000 volt. 

 

A pályázat célcsoportja sokrétű: a hazai és külföldi tehetségtámogatást megvalósító 

szakemberek és intézmények, a tehetséggondozás iránt érdeklődő hazai és külföldi 

diákok egyaránt beletartoznak. A Hálózat a résztvevő intézményeken keresztül hatással 

van a tehetséges fiatalokra, a különböző európai tanárképzésre, kutatókra, 

szakemberekre, hosszú távon a különféle tehetséggondozással kapcsolatos politikákra. 

Az EUTK hozzájárul az Európai Tehetségsegítő Hálózat stratégiai fejlesztéséhez, a 

problémás nemzetközi helyzet ellenére történő folyamatos működéséhez, 

növekedéséhez, áttételesen pedig tehetségbarát Európa biztosításához. Jelenleg az 

ETSN Európa legnagyobb tehetséggondozásra fókuszáló civil szervezete, több ezer 

szakembert, pedagógust képvisel. Társult központjainak állandó szakmai segítséget, 

tagsága pedig presztízst jelent, tehetségpontjainak száma folyamatosan nő.  



 
 

 
 

 

       

   

A hazai jó gyakorlatok külföldi szakembereknek történő bemutatásával az EUTK 

erősítette a hazai tehetséggondozásról eddig kialakult pozitív nemzetközi képet, 

elősegítette a jó gyakorlatok cseréjét, adaptálását. Online workshopjaival lehetővé tette 

a hazai Tehetségpontok számára mind hazai mind külföldi jó gyakorlatok, ill. a legújabb 

hazai kutatások megismerését, az oktatáson keresztüli alkalmazását. Az ETSN-nek, 

mint jó gyakorlatnak, céljainak és eredményeinek folyamatos nemzetközi és hazai 

bemutatásában való részvétel hozzájárult a Hálózat növekedéséhez.  

Az EUTK munkája hozzájárult a Youth Platform erősítéséhez, a számukra kidolgozott 

online trében történő workshopok és online találkozók megalapozott szakmai tudást 

adtak a fiataloknak. A hágai csúcstalálkozó megszervezésében és a lebonyolításában 

való részvétel pedig életre szóló élményeket jelentett a résztvevőknek.  

Az EUTK közösségi média oldalain végzett tevékenységét több ezren figyelik, mind a 

hazai és a külföldi szakemberek hírt ad a tehetséggondozás legrangosabb nemzetközi 

eseményeiről és szakmai fejleményeiről.  

Összegezve a tapasztalatokat elmondhatjuk, hogy 3 év kihagyás után 2022. április 

végén a Budapesten tartott Tehetségközpont képviselők találkozóján, majd 

augusztusban a hágai ECHA konferencián az ETSN Tehetségközpontok vezetőinek egy 

része ismét személyesen találkozhatott. A személyes találkozót nagyon fontosnak 

tartjuk, lendületet adott az online kommunikációnak, pl.: elindultak a nemzetközi 

workshopjaink, megnövekedett a közös facebook aktivitásunk.  

Nagyon jók lettek az ifjúsági tagozat kérdőíves visszajelzései a nemzetközi 

workshopokról, a többi tehetségközpont is örömmel vette ezt a kezdeményezésünket, 

a diákok számára az igazi élményt a csúcstalálkozó jelentette, 30 fiatalt delegáltak a 

Központok.    

A hazai Európai Tehetségközpontok számára havi rendszerességgel meghirdetett 

műhelymunkáink népszerűsége folyamatosan nőtt, ez látszik a jelentkezők számának 



 
 

 
 

 

       

   

emelkedéséből is. A tapasztalatok szerint a legsikeresebbek a legújabb kutatásokat 

bemutató műhelymunkák voltak.  

A Tehetségpontok száma továbbra is a balkáni országokban nő a legerőteljesebben.  

Nagy hangsúlyt fektettünk a nemzetközileg vállalt feladataink ellátására is. Nemzetközi 

feladataink egyrészt a Hálózat Alapító Okiratából adódnak, ill. a teljes Hálózat/a 

Tehetségpont képviselők szavazásai alapján dőlnek el. Vannak évi vagy kétévente 

visszatérő feladatok. A jelen projekt keretében pl.: a tagok döntése és a GDPR rendelet 

alapján mi felelünk a Hálózat adatainak tárolásáért, illetve a teljes hálózatot érintő 

körlevelek megírásáért, kiküldéséért, pl. a nemzetközi workshopok meghirdetéséért. 

Fuszek Csilla az adminisztrátora az ETSN facebook oldalnak, a honlapra publikálunk 

cikkeket. Az évi közgyűlésre kiküldjük a meghívót, megtartásáért és a közgyűlés 

beszámolójának elkészítéséért és annak publikálásáért mi felelünk. Be kell fizetnünk a 

100 eurós éves tagsági díjat. Diákokat választunk ki és delegálunk a Youth Summitra, 

az ezzel kapcsolatos nemzetközi levelezést lebonyolítjuk. A Tehetségpont pályázatokat 

koordináljuk. A képviselőkkel tartjuk a kapcsolatot, a működéssel kapcsolatos online 

vagy személyes találkozókat megszervezzük.  

Milyen szerepünk volt  EU-Tehetségközpontok és -pontok kvalifikációjának 

folyamatában?  

A Tehetségponttá válás kritériumait a Hálózatot alkotó Tehetségközpontok, ill. a 

Hálózati Tanács (HT) határozza meg. A státuszra pályázni bármikor lehet a Hálózat 

honlapján online és e-mailen. A pályázatok a titkárságra érkeznek meg, ezt a feladatot 

az EUTK látja el. Továbbítjuk a pályázatot az elbírálásért felelős Tehetségközpontnak 

vagy – ha ilyen nincs – a HT tagjaihoz. Az eredményeket később egyeztetjük a 

Tehetségközpontokkal, ill. a HT tagjaival. A HT-hez tartozó pontok esetében minden 

adminisztrációs feladatot elvégzünk (értestés, arculat, oklevél, tehetségtérkép.) A 

Tehetségközponttá válás kritériumrendszerét a Kvalifikációs Bizottság határozza meg, 

az EUTK a teljes pályázati folyamatot koordinálja, ami az aktuális pályázat kialakításától 



 
 

 
 

 

       

   

a „kampánykodáson” és felvilágosítási munkán át a bírálatok összegyűjtését és 

egyeztetését jelenti. A Tehetségpont jelentkezés száma változó (kb. 30 volt idén), 

Központnak évente 1-3 intézmény jelentkezik, a pályázók száma és neve nem 

nyilvános, csak a teljes folyamat lezárása után hozzuk nyilvánosságra a nyerteseket. 

A hazai jó gyakorlatok nemzetközi szintű és hazai bemutatására szinté nagy hangsúlyt 

fektettünk. Az ETSN, NTP, a Matehetsz és a hazai jógyakorlatok bemutatásra 

kerülhetnek egyrészt személyesen:  

 külföldi delegációk, tanulmányútra érkezők számára tehetségpont látogatásokon 

keresztül (idén pl.: Sakkpalota program, matematika tagozat, 

tehetségtovábbképzések a PPK-n, Milestone program stb.) 

 ill. a delegációknak a Matehetsz Tehetségházába szervezett előadásokon 

keresztül (Tutorprogram, hazai továbbképzések, NTP, ETSN stb.) 

személyesen: 

 külföldi konferenciákon való részvétel útján (hágai ECHA konferecia: Tutor, 

online továbbképzések, ETSN előadás), varasdini Tehetségközpontban 2 

alkalommal (ETSN, NTP , Lecce – programbemutatások pl.: Tutor, 

Templeton), Kazahsztánban (Aszatanai Tehetségközpont- magyar mérési 

rendszer) 

másrészt online módon:  

 konferenciákon (pl.: Belgrád – ETSN, Ljubljana – NTP, Matehetsz, Dubai – 

Világtehetségközpont ETSN, Dublin – ETSN) 

workshopokon kersztül havi rendszerességgel (pl.: GTMH - Regensburg, kárpátaljai 

jógyakorlatok bemutatása stb.). 

Sokat foglalkoztunk az ETSN Youth Platform koordinálásával, programjainak 

támogatásával is.  



 
 

 
 

 

       

   

A 2021 augusztusi, online portói csúcstalálkozó után eleinte levelezés útján tartottuk a 

fiatalokkal a kapcsolatot, később lehetőséget adtunk mind nekik, mind a korábbi 

tagoknak 4 alkalommal online műhelymunkákra. A workshopokhoz tartozott egy online 

tananyag, illetve egy szakértő (Dr. Fodor Szilvia) által vezetett beszélgetés és egy 

orientációs találkozó. A műhelymunkák a diákok által választott, a tehetséggondozással 

kapcsolatos kérdéskörökről szóltak pl.: kreativitás, stb. A műhelymunkák egyben 

szakmailag előkészítették a hágai csúcstalálkozót. 

Részt vettünk a tagozat hágai csúcstalálkozójának szakmai kialakításában (pl.:Dr. Fodor 

Szilvia, Fuszek Csilla műhelymunkát tartott a fiatalok számára), másrészt mi tartottuk 

a kapcsolatot a delegáló tehetségközpontokkal. Május és június folyamán 5 magyar 

fiatalt választottunk ki pályázat útján a hágai találkozóra, megszerveztük az utazásukat, 

visszajelzéseik a honlapunkon olvashatók. 

Munkaink megvalósulását, szolgáltatásainkat a Tehetségház folyamatosan biztosította, 

hiszen itt található az EUTK irodája. A Tehetségház elegendő helyet, illetve zárható 

területeket biztosít a munkavégzéshez (pl. pályázatok tárolása). A Tehetségházban 

minden lehetőség adott az EUTK által végzett sokrétű kommunikáció (e-mail, telefon, 

postai levelezés stb.) fenntartására. A ház alsó szintje kiválóan alkalmas külföldi 

tanulmányútra érkező kollégák fogadására, kisebb konferenciák lebonyolítására, 

megbeszélések tartására. Mindegyik hozzánk érkező külföldi csoportot itt tudtuk 

fogadni, számukra előadásokat tartani. A ház felszerelése biztosította az online 

pályáztatás lehetőségét, a nagylétszámú online műhelymunkák megtartását is.  

A pályázat programja az eredeti elképzelésekhez képest nem változott meg, de a 

program nemzetközi karaktere és egy-egy feladatban a számos együttműködési partner 

miatt nem tudjuk a program minden elemét, vagy a végrehajtás sebességét mindig 

megjósolni. Azaz a terv mindig általános, nem tér ki részletekre. Jelen pályázatban sem 

láttuk előre például, hogy hány külföldi csoport érkezik hozzánk tanulmányi útra, hány 

konferenciára kérnek fel, ezek közül melyik lesz online vagy személyes. Nem tudtuk, 



 
 

 
 

 

       

   

mely hazai jó gyakorlatokara lesznek kíváncsiak a külföldiek (pl. idén a továbbképzések 

iránt volt nagy érdeklődés, ami teljesen új elem volt) ill., hogy hány tehetségpont 

jelentkezés lesz. Azt sem tudtuk megjósolni, hogy milyen lesz az utazási hajlandóság 

személyes vagy hibrid találkozót kell-e tartanunk. Nem tudjuk előre, hogy mely 

országok veszik fel velünk a kapcsolatot (pl. kazahsztáni, ill. az olasz meghívás), Illetve 

azt sem láttuk előre, hogy a Tehetségközpont pályázati elbírálásunk csúszni fog az 

eredetileg elképzelthez képest. Ugyanakkor azt elmondhatjuk, hogy az eredeti terveket 

messze meghaladó jó gyakorlat bemutatást, online műhelymunkát tudtunk tartani és 

számos külföldi delegációt tudtunk fogadni.  

A projekt előrehaladtával történt módosított indikátor táblázathoz képest eltérés 

csupán 2 helyen található, a vállalt publikációhoz képest több cikket jelentettünk meg 

(lásd sajtóbeszámoló), illetve több hazai jó gyakorlat került bemutatásra a külföldi 

kollégák számára (külföldi látogatók, ill. konferenciák). A jó gyakorlatok esetében nem 

tudjuk előre megjósolni az érdeklődés mennyiségét és azt sem, hogy pontosan minek 

a bemutatására lesz a legtöbb igény, az NTP, ill. a Matehetsz programjai minden 

évben előke  


