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Pályázat kódja: NTP-HTSZ-EU-M-21 

Pályázó szervezet neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) 

Program címe: Komplex intézményi tehetségfejlesztő mintaprogramok és tanulói játékos 

fejlesztőalkalmak 

 
HTSZ-EU-M-21 pályázat Szakmai beszámoló 
 

A pályázat megvalósítása során küldetésként fogalmaztuk meg a hazai és a határon túli tehetséges 

tanulókat, fiatalokat, tehetségsegítő szakembereket, és szülőket támogató tehetségsegítő programok 

szervezését és megvalósítását a tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását, a hazai és 

határon túli magyar tehetségsegítő közösségek, főként a tehetségpont hálózat együttműködésének 

segítését is.  

A tehetségsegítő szakemberek felkészültségének korszerű szempontok szerinti fejlesztése, elsősorban 

szakmai műhelyek által valósult meg. Az alumni rendezvényeken és esetleges webináriumokon 

keresztül olyan jó gyakorlatok átadása is megtörtént, amelyek biztosították a tehetségsegítés 

feladatinak szakmai fejlesztését. Emellett a Matehetsz munkatársai által a Tehetségház és a Tehetség-

csatorna fenntartása és szolgáltatásainak biztosítása is fontos feladat volt, valamint a hazai és európai 

uniós programok megvalósítása, elszámolása, fenntartása is. 

A 2021. márciusában szakmai szempontból lezárult az EFOP 3.2.1 Tehetségek Magyarországa kiemelt 

projekt, melynek elszámolása, ellenőrzéstűrési feladatainak ellátása, továbbá a projekt eredményeinek 

disszeminálása is folyamatos munkát jelentett a munkatársak számára. Fontos tevékenységek egyike, 

amely a Matehetsz megalakulás óta folyamatosan működik: a www.tehetseg.hu  honlap frissítése 

aktuális szakmai tartalommal, interjúkkal, beszámolókkal, valamint az online és telefonos 

ügyfélszolgálat fenntartása. A programokról a Matehetsz Facebook és Instagram oldalán, a Youtube-

on is adtunk tájékoztatást. A fiatalok, valamint a szakemberek, pedagógusok számára is nagy 

támogatást jelentett – a különböző visszajelzések alapján – a sokrétű online tesztek elérhetőségének 

biztosítása. A műhelyek, esetmegbeszélések, továbbképzések, és alumni programok során is 

rendszeresen volt példa az online szakmai tartalmak tematikus közvetlen felhasználásra. 

A pályázati program keretében megvalósított tevékenységek 
 

A Matehetsz munkatársai, valamint tehetségsegítő szakemberek 
bevonásával a  tavasz folyamán 5, korábban már a Matehetsz 
látókörébe bekerült általános iskolában komplex 
intézménytámogatási programcsomag került megvalósításra, 
jellemzően Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben. Az 
intézmények kiválasztásánál többek közt meghatározó szempont 
volt az is, hogy az iskolában milyen tehetségtámogató program 
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valósult meg az elmúlt években. A program fontos részét képezte az adott tantestület számára szakmai 
műhely, valamint egy játékos, „10 óra 20 játék” elnevezésű képzés biztosítása. Az iskola tanulóinak, 
érdeklődésük felkeltésére egy egész napos Tehetségnapot szerveztünk, ahol számos önismereti, 
kommunikációs és együttműködés témájú játékkal, beszélgetéssel készültek a megvalósító 
szakemberek. 
Mivel a tehetségtámogató munka fontos pillére lehet a szülő 

is, számukra is meghirdetésre került egy Szülői fórum 

elnevezésű beszélgetés (minden intézményben). Ezeken az 

eseményeken számos, a szülőket érintő téma merült fel, így a 

szakemberek hasznos ismereteket oszthattak meg a 

résztvevőkkel. Az 5 intézményben a szakmai események 

alkalmával a tanulók és a pedagógusok vándorkiállításként 

megtekinthették a „Mutasd be a tehetséged” c. felhívásra érkezett díjazott alkotásokat is. 

A Tehetségház volt az otthona a „Játéknapok és 

Játékdélutánok a Tehetségházban” program 

megvalósításának. A térítésmentes (szombati, tanítási 

szünnapi és péntek délelőtti vagy délutáni) programokon a 

tanulók és kísérőik számára étel-ital ellátást biztosítottunk. A 

Budapesti és vidéki iskolák által delegált 13-17 éves 

fiatalokat 2-3 tanulói kiscsoportra osztottuk, és a 

csoportoknak párhuzamosan zajlottak foglalkozások 

forgószínpad szerűen: A) szabadulószoba játék, B) életút-

tervező interaktív beszélgetés szakember vezetésével, 

pályaorientációs teszttel, C) készségfejlesztő társasjátékok játékmester vezetésével. A pályaorinetációs 

tesztek eredményeit a résztvevők a program után is elérték, hogy szüleikkel, tanáraikkal is vissza 

tudjanak térni rá. (A társasjáték blokk csak a Játéknapok keretében került megvalósításra.) Az 

önkéntesség népszerűsítése érdekében a szakmai blokkot lebonyolító szakemberek többnyire 

önkéntes szerződés keretében, térítésmentesen végezték a csoportok vezetését. 

A határon túli tehetségpontok, tehetségsegítő szakemberek számára az ottani, helyi-térségi 

tehetséggondozás minőségének javítása érdekében szakmai, disszeminációs műhelyek kerültek 

meghirdetésre, megszervezésre, különböző, a célcsoportot érintő témákat feldolgozva. 

A kommunikációs tevékenységek fő fókusza volt a pilot programok részletes bemutatása (általában a 

helyi sajtó, valamint a social média által), a Nemzeti Tehetség program jelentőségének fontossága, 

népszerűsítése, valamint az EFOP projekt disszeminációs megjelenítése, vándorkiállítás folyamatos 

követése és a pilot programok, valamint egyéb szakmai rendezvények tudósítása az érdeklődők 

számára. 
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Eredmények, hatás 

A program során biztosítani kívántuk, hogy a tehetséggondozással foglalkozó szakemberek magas 

színvonalon, megfelelő ismeretekkel tudják végezni szakmai feladataikat határon innen és túl, továbbá 

figyelemmel tudjanak lenni a pandémia alatti jó tapasztalatok felhasználására is. Fontosnak tartottuk 

a tehetséges gyerekek egyéni és csoportos fejlesztését, hogy a tehetségvesztés társadalmi szinten is 

csökkenjen, és a tehetségsegítő szolgáltatások országos szinten elérhetőek legyenek. Arra is nagy 

figyelmet fordítottunk, hogy a pilot programok során a szülők is közvetlen információhoz jussanak a 

gyerekeikről. A program megvalósításával és így a tehetséghálózat fejlesztésével elérhető volt, hogy a 

szakmai együttműködések, a hálózatosodás, a hagyományőrzés, a közös szakmai értékek biztosítása 

határon innen és túl is erősödjön. A Tehetségház fenntartásával és szolgáltatásainak biztosításával 

lehetőség volt és van a tehetséggondozás civil oldalának erősítésére. A kommunikációs kampányok és 

megjelenések során a Nemzeti Tehetség Program társadalmi ismertsége és szakmai elismertsége nőtt. 

Összefoglalva tehát: a fő célunk, azaz a  tehetséges tanulókat, fiatalokat, tehetségsegítő 

szakembereket és szülőket támogató tehetségsegítő programok szervezése és megvalósítása 

megtörtént: 9 játéknap, 6 a Tehetségházban megvalósított játékdélelőtt vagy játékdélután, a komplex 

pilot intézményi napok keretében 5 nevelőtestületi műhelybeszélgetés, 6 tantestületi csoportos 

képzés (5 helyszínen), és 5 intézményi tanuló fejlesztő játéknap, valamint 7 egyéni tanácsadás program 

keretében. A programokon látható volt a nagyléptékű igény, így a tervezetthez képest majdnem 

harminc százalékkal nagyobb volt a bevonás a szolgáltatásokba, hiszen minden érdeklődő fiatalnak, 

pedagógusnak, szülőnek segítséget nyújtottunk. 

A programok kapcsán a szülő-tanuló-pedagógus háromszög együttműködési kerete javult, a 

nevelőtestület szakmai együttműködése magasabb szintre lépett, az iskolai környezet pozitív irányba 

mozdult el. Mindezek által az információáramlás, a tehetségfejlesztés, a jó gyakorlatok átadása 

erősítette a tehetségsegítés iránti országos és Kárpát-medencei elkötelezettséget, korszerűsítette a 

tehetségfejlesztő módszereket, és támogatta a tehetségsegítő jó hagyományok megőrzését is. 

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

valósult meg. 
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