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Pályázat megnevezése: A hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása 

Pályázat kódja: NTP-HTSZ-M- 18 

Támogatási összeg: 53.000.000.- Ft 

Támogatási időszak: 2018. július 1. – 2019. június 30. 

A pályázat szakmai beszámolója: 

 

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét!  

A jelen program szakmai tartalmának kialakítása szoros szakmai összefüggést mutat – az ÚNK és a 

Matehetsz megvalósításában - az EFOP321 projekt tartalmával. Az összefüggés lényege, hogy míg az EFOP 

program a konvergencia régiókban élő vagy tanuló tehetséges fiatalok támogatását biztosítja, addig jelen 

program kiegészítő támogatást nyújt a KMR régió számára: ezzel biztosítható a tutorrendszer, egyéni 

fejlesztés, csoportos programok, tehetséghálózati koordináció stb. országos lefedettsége. 

 

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai 

tevékenységeket!  

2018 július - Nyári tábor szervezése kognitív területen kiemelten tehetségeknek és a tutorált fiataloknak 

2018 nyarától folyamatosan - Egyéni pályaorientációs és pszichológiai szempontú tehetség-tanácsadás 

2018 nyarától folyamatosan - Tutorrendszer további építése és működtetése: 2019-es tutorfelhívás 

közzététele, tutorok többlépcsős beválogatása, tutoráltak jelentkezése, tutor-tutorált párba rendezése, 

majd a közös munka megkezdése 

2018 nyarától folyamatosan, 15 tehetséges fiatal egyéni utazását támogattuk nemzetközi versenyekre 

2018 őszén Pléh Csaba nevével fémjelzett Pszichológiai Tudományos Önismereti műhely középiskolásoknak 

2018 novemberétől 2019 márciusig: a tehetséghálózat minőségbiztosítását jelentő Tehetségpont 

akkreditáció 57 tehetségpont sikeres akkreditációjával 

2018-19 folyamán műhelybeszélgetések szervezése a tutoráltak szülei és a tutorok részére 

2018-19 folyamán a Tehetség kézikönyv online publikációra alkalmas formában való elkészítése 

2019 első félévében két rendezvény szervezése (Kárpát-medencei Tehetségnap, Genius Loci díjátadó) 

2019 első félév - a Nemzeti Tehetség Program 1%-os népszerűsítő kampányában való részvétel az EMMI-vel 

és az ÚNK-val együttműködésben 

2019 május - Önismereti élményhétvége szervezése tutoráltak részére 

2019 május-június - Tehetségnagykövetünk, Csámpai Rozi, roma festőművész és kulturális programszervező 

vállalta hátrányos helyzetű tehetségek fejlesztését 
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3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a 

program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! 

 

A pályázat elérte legfontosabb célját, miszerint az NTP-HTSZ-M-18-as program úgynevezett tükörprogramja 

a folyamatosan zajló EFOP 3.2.1. TM kiemelt projektnek. Jelen pályázat keretében lehetőséget tudtunk 

nyújtani a KMR régióban élő vagy tanuló tehetségek és szakemberek részére is, hogy az EFOP pályázathoz 

hasonló tehetségsegítő és -fejlesztő szolgáltatásokat, programokat kapjanak - az országos lefedettség 

érdekében.  

A program célcsoportja egyrészt a KMR területén élő és/vagy tanuló a köznevelésben tanuló diákok. 

Részükre jelen pályázaton belül felajánlottuk a tutori rendszerben való részvételt.  Megtörtént a 

tutorhálózat KMR-ben lehetséges bővítése és működtetése a beválogatott tehetségek fejlesztése 

érdekében, a tutori szerep elterjesztése, általánossá tétele a tehetségsegítés hazai rendszerében. Ez évben 

is folytattuk az egyéni (tanácsadási) programok biztosítását az újonnan látótérbe került tehetséges tanulók 

számára. Csoportos programként nyári tábort, önismereti élményhétvégét ajánlottunk fel a tutoráltaknak. 

További tehetséges fiatalok pszichológiai önképzőkörön való részvételre pályázhattak. A csoportos, egyéni 

fejlesztési lehetőségek, az utazási támogatás valamint a tutori rendszer működtetése eredményesen járult 

hozzá a kiemelten tehetséges fiatalok egyéni igényeinek támogatásához - a Nemzeti Tehetség Program 

céljainak megfelelően. A program másik célcsoportja a tehetséges fiatalt közvetlenül támogató szakember 

(pedagógus, köznevelési, szakszolgálati munkatársak stb.) és közvetve segítő szülő. Részükre 

műhelybeszélgetéseket, tehetséggondozással összefüggő konferencián, tehetségnapon való részvételt 

ajánlottunk fel. A Tehetséghálózatban található tehetségpontok regisztrációjának és minőségbiztosításának 

lehetősége pozitív szakmai hatással van a hálózat működésére és a hazai köznevelés rendszerére, 

minőségére. A Tehetség Kézikönyv (mintegy 60 szerzői ív terjedelmű) hiánypótló kiadványként segíti a 

tehetségsegítéssel foglalkozó szakembereket.  

 

4. Egyenként mutassa be a pályázati program keretében vállat és megvalósult tehetséggondozó 

tevékenységeket. 

A jelen program tette lehetővé, hogy a tehetségsegítésnek kiegyensúlyozott területi lefedettséget biztosító 

tutori rendszer kiépítését folytassuk a KMR régióban. Mind Budapesten, mind Pest megyében újabb tutorok 

bevonásával folytatódott a tutorhálózat működtetése. 2018. június 1.- 2019. június 30. között 30 fő tutor 

megbízásával és 316 fő tutorált fiatal támogatásával a tutori szerep egyre általánosabbá vált a 

tehetségsegítés hazai rendszerében. Egy alkalommal szerveztünk tutoráltak önismeretét, együttműködési 

készségét és kommunikációját fejlesztő tábort. A nyári táborban 29 tutorált vett részt. Jelen pályázat 

lehetőséget adott, hogy az arra érdemes tutoráltak tehetségének fejlesztését ösztöndíj felajánlásával 

támogassuk. 

Az egyéni tanácsadást ebben az időszakban 27 újonnan a látóterünkbe került tehetséges fiatal vette 

igénybe, egyéni igényekhez igazodó óraszámban. 

A Tehetséghálózatban található tehetségpontok regisztrációja jelen pályázat időszakában is folyamatos 

volt: a KMR régióban (és határon túl) 12 új tehetségpont sikeres regisztrációja történt. A pályázati 

időszakban 57 tehetségpont minőségbiztosításának lehetősége pozitív szakmai hatással van a hálózat 

működésére - ezen keresztül a hazai köznevelés rendszerére, minőségére is. Az 57 tehetségpont között 16 

határon túli tehetségpontot találunk. 
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Tehetséges gyerekek utaztatását 7 alkalommal támogattuk. A 15 fő fiatal tehetség és 8 fő kísérőjük 

Matehetsz általi támogatásának köszönhetőn nemzetközi GO versenyekre, valamint Játék-és hardverkészítő 

innovációs versenyekre juthattak el. 

A csoportos, egyéni fejlesztési lehetőségek, az utazási támogatás valamint a tutori rendszer működtetése 

eredményesen járult hozzá a kiemelten tehetséges fiataloknak egyéni igényeinek támogatásához, 

tehetségük kibontakoztatásához - a Nemzeti Tehetség Program céljainak megfelelően. A program 

keretében megvalósult 3 rendezvényünk (Kárpát-medencei Tehetségnap 2019., Genius Loci díjátadó gála 

2019., Tehetségpont akkreditációs felkészítő alkalom), a tutorokat és szülőket célzó műhely- és 

esetmegbeszélések mind elősegítik és támogatják a tehetséges gyerekeket segítő pedagógusok, 

szakemberek hálózatos együttműködését, az új tehetségtámogató módszerek elterjedését, alkalmazását. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma NTP 1% Kampány munkacsoport felkérésére a Nemzeti Tehetség 

Program társadalmi népszerűsítése érdekében az ÚNK-val és az EMMI-vel együttműködésben részt vettünk 

a 2019-es téli, tavaszi kommunikációs tevékenységekben. A kommunikációs tevékenységek magukban 

foglalták sajtóesemények, sajtótájékoztatók megszervezését, azokon való részvételt, védnökök felkérését 

és az védnökök népszerűsítő munkáját, írásos anyagok, tájékoztatók készítését, média megjelenések 

szervezését, gyűjtését. 

Jelen pályázat új eleme volt Tehetségnagykövetünk, Pléh Csaba szakmai támogatásával, elsősorban a 

középiskolásoknak szervezett programunk. A Pszichológiai Önismereti alkalmakon 29 fő, a pszichológia iránt 

elkötelezett tehetséges fiatal vett részt.  

További új elem a budapesti hátrányos helyzetű tehetségek felfedezése, tehetségük kibontakozásának 

segítése, valamint a 2019-es őszi rendezvényre való felkészítésük megkezdése. A munkát Csámpai Rozi 

Tehetségnagykövetünk vállalta. 

A Matehetsz által készített Tehetség kézikönyv kötet egy gyűjteményes kiadvány, amelynek célja, hogy a 

magyar olvasók (szakemberek, szülők, további társadalmi csoportok) számára áttekintést, információt, 

szakmai eligazítást adjon a tehetséggondozás és –segítés kérdéseiben.  

A kötet foglalkozik a tehetséggondozás hazai fejlődésével, az tehetségazonosítás főbb szempontjaival és a 

tehetségfejlesztő programok kidolgozásának tudnivalóival. Az általános áttekintést követően a könyv 

részletes útmutatást nyújt - a különböző tehetségterületek szerint - az adott tehetségterületről általában is 

és a fejlesztési, módszertani tudnivalókról egyaránt. A kötet mindezek mellett részletezi a tehetségek 

környezetének együttműködési lehetőségeit és felsorakoztat példákat a már működő gyakorlatokból.  

A Tehetség kézikönyv 60 szerzői ív, 36 fejezetnyi terjedelemben, 30 fő szerző és 6 fő lektor részvételével 

készült el. 

A jelen pályázati keretek között megvalósultak a kötet szerzői és szerkesztési munkái, továbbá a lektorálási, 

tördelési, korrektúrázási feladatok, valamint az online publikáció előkészítéséhez szükséges munkafázisok. 

A kötet a pályázat megvalósítási ideje alatt online publikációra alkalmas formában készült el, így a kötet 

online verziója már terjeszthető. (pdf változat: 

http://tehetseg.hu/sites/default/files/kezikonyv/nk_mind.pdf ) 
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5. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, 

mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát. 

A pályázat keretében a Nemzeti Tehetségpont munkatársainak, a programok koordinálásához szükséges 6 

darab irodai szék beszerzése történt meg. 

6. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés 

van, röviden indokolja a változás okát! 

A Tehetségpont akkreditációs folyamatban a tervezett 45 tehetségpont helyett 57 tehetségpont vett részt, 
mert a határon túlról többen jelentkeztek a minősítésben való részvételre, mint ahogyan azt az előző évek 
statisztikát mutatták. Ebben az évben kisebb volt az érdeklődés, így a tervezett 40 fő helyett 27 fő vett részt 
az egyéni tanácsadáson. A tutor rendszer nyújtotta lehetőségek idén is igen népszerűek voltak, így a 
tervezettnél többen csatlakoztak a programhoz. 
 

7. A programhoz kapcsolódó megjelenéseket: 

 

Megjelenés 
időpontja 

Forrás, helyszín Téma Link 

2018. június 
3. www.tehetseg.hu 

Tutorokat keresünk! 
Felhívás 

http://tehetseg.hu/felhivas/tutorokat-
keresunk-matehetsz-palyazati-felhivasa-
2018 

2018. 
szeptember 
27. www.tehetseg.hu 

Tehetségpont 
akkreditáció_felhívás 

http://tehetseg.hu/szeptember-27-en-
meghirdettuk-tehetsegpont-
akkreditaciot 

2019. február 
26. www.tehetseg.hu NTP 1% felajánlásról 

http://tehetseg.hu/aktualis/tamogassa-
hazai-tehetsegeket 

2019. 
március 23.  

Budapest, Szent Margit 
Gimnázium 

Kárpát-medencei 
Tehetségnap - 
Sajtóközlemény  

http://tehetseg.hu/aktualis/karpat-
medencei-tehetsegnap-2019 

2019. április 
12.  

Budapest, Larus 
Rendezvényház 

Genius Loci Díj átadása 
Benkő Vilmossal, 
Sajtóközlemény 

http://tehetseg.hu/aktualis/iden-ujabb-
tizenket-tehetsegtamogato-vallalatot-
vallalkozot-dijazott-genius-loci-dijjal 
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