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Pályázat kódja: NTP-TK-M-21  

Pályázó szervezet neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)  

Program címe: Hazai és határon túli tehetséggondozó képzések és programok támogatása 

 

NTP-TK-M-21 pályázat Szakmai beszámoló 

Jelen pályázat fő célja a szakmai együttműködések, a hálózatosodás, a hagyományőrzés, a közös 

szakmai értékek biztosítása volt határon innen és túl. A Tehetségház fenntartásával és tanulók, szülők, 

szakemberek számára szolgáltatásainak biztosításával lehetőség volt a tehetséggondozás civil 

oldalának erősítésére, az információáramlás elősegítésére, a tehetségsegítés egyedi, személyre szóló 

elérhetőségének széles körű biztosítására. 

A pályázati program keretében megvalósított tevékenységek 

Pedagógus és tehetségsegítő szakemberek - első sorban e-learning és kontakt - képzése a projekt 

keretében három témában valósult meg:  

1. Kreatív természettudományi tehetséggondozás: szempontok önállótanulással (10 órás elméleti e-

learning képzés) 

2. Alkalmazói szoftverek és táblajátékok a tanulás támogatásában (10 óra elmélet és 10 óra gyakorlat 

időtartamú e-learning képzés) 

3. 10 óra 20 játék kommunikáció, együttműködés-problémamegoldás (10 órás e-learning és kontakt 

képzés) 

A programban megvalósított tehetségsegítő feladatok kapcsán biztosítani kívántuk, hogy a 

tehetséggondozással foglalkozó szakemberek magas színvonalon, megfelelő ismeretekkel ellátva 

tudják végezni szakmai feladataikat, továbbá figyelemmel tudjanak lenni a pandémia alatti jó 

tapasztalatok felhasználására, azoknak a jó gyakorlati beépítésére. Mindezzel biztosítható volt, hogy 

magas szinten képzett szakemberek vegyenek részt a hazai és határon túli tehetségpont hálózat 

munkájában. Célunk volt, hogy a szülők is közvetlenül jussanak információkhoz a tehetséges gyerekeik 

kapcsán, segítve ezzel a családokat.  

Három hagyományos és hat online műhely-foglalkozás keretében új módszereket és ismereteket 

mutattak be a szakembereink. A műhelybeszélgetések során a hátrányos helyzetet, az egyéni 

fejlesztési lehetőségeket, a tehetséghálózati rendszer minőségi frissítését, a függőségek kezelését, a 

tehetségfejlesztési nemzetközi trendeket, a környezeti fenntarthatósági kérdéseket is érintették a 

résztvevők.  

A tehetséghálózat fenntartása érdekében az előkészítő folyamatok szakmai támogatásának 

köszönhetően 48 új tehetségpont regisztrált a pályázati időszakban a hálózathoz. A tehetségpontok 

számára hálózati műhelyeket és tagozati rendezvényeket szerveztünk amellett, hogy a 
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tehetséghálózatban részt vevő intézmények és szervezetek folyamatos minőségbiztosítása is 

megtörtént. 

A tehetségsegítő ügyfélszolgálat mind telefonon, mind e-mailben folyamatosan biztosította az 

érdeklődőknek a szükséges információkat. A honlap, a Tehetség-csatorna, valamint egyéb információs 

fórumok is a fiatalok, szülők, pedagógusok és egyéb szakemberek rendelkezésére álltak, valamint a 

korábbi és jelenleg is folyó további hazai és európai uniós programok kapcsán szükséges szakmai és 

technikai háttér biztosítása is a megvalósítandó program része volt. 

A beérkező igények alapján biztosítottuk az egyéni fejlesztési és tanácsadási, önismereti fejlesztési 

lehetőségeket a tehetséges fiatalok számára. 

A korábbi gemifikációs fejlesztések (Csibésztúra, és Probléma-megoldó, magyar és angol nyelvű 

Szókincs, Mechanikai és Téri gondolkodás valamint Önismereti tesztek) további fenntartása, és 

szakmai támogatása is biztosított volt, többek között szakmai és mérési versenyek megvalósításával. 

 A program kiemelt figyelmet fordított a nagy 

hagyománnyal rendelkező tehetségsegítő 

rendezvények szervezésére is, többek között a 

2022. évi Kárpát-medencei Tehetségnapra. Az 

Álmok álmodói 20 interaktív kiállítás 

rendezvénytermében tartott eseményen adták át 

a Felfedezettjeink pályázat díjait is. Idén 17 

kimagaslóan tehetséges fiatal részesült az 

elismerésben, akik egyenként 100 és 150 ezer 

forint ösztöndíjat fordíthatnak az érdeklődésüknek megfelelő céljaik elérésére. 

A díjazott fiatalok közül öten egy-egy produkció vagy 

előadás keretében bemutathatták tehetségterületüket. A 

program része volt négy „öreg diák”, korábbi 

projektekben támogatott fiatal bemutatkozása is. A 

színes és fiatalos programban a hárfajátéktól, a Tiktoknak 

a tudomány népszerűsítésébe való bevonhatóságán át, a 

rákkutatás legfrissebb eredményeiig számos témában 

hallgathattak előadásokat a résztvevők.  A hat éves fiatal 

tehetségtől a huszonéves, „befutott”, sikeres felnőttig 

egyaránt volt fellépő, így a tehetséggondozás széles 

spektruma, a Matehetsz több célcsoportja bemutatásra 

kerülhetett.  

A program keretet és lehetőséget biztosított kiemelten tehetséges tanulók számára további egyedi 

ösztöndíj biztosítására is. 
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A korábbi szakmai kutatások eredményeiből disszeminációs kiadvány került összeállításra és nyomdai 

formában előállításra, valamint terjesztésre a tehetséghálózatban. Ezek a tapasztalatok online 

formában is elérhetőek. 

Figyelemmel voltunk a kiemelten tehetséges, és tehetséges gyerekek fejlesztésére annak érdekében, 

hogy a tehetségvesztés társadalmi szinten is csökkenjen, és a tehetségsegítő szolgáltatások országos 

szinten elérhetőek legyenek, akár a hátrányos helyzetű térségekben is. 

A fenti programok és szolgáltatások biztosították a pályázat fő céljainak megvalósulását, a 

tehetséggondozás minél szélesebb körű elérhetőségét.  
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