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Feladata:

Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program 
elméleti hátterének biztosítása,

nemzeti tehetségsegítési gyakorlatok rendszerének 
megismerése,

Tehetségpontok szakmai-elméleti hátterének 
biztosítása,

tehetségsegítési formák kapcsolatrendszerének 
fejlesztése (pl. tehetségtérkép).

1. Szakmai munkacsoport
Elméleti és módszertani munkacsoport



a.) MGITP elméleti háttere által felvetett 
kérdések

1. a tehetségsegítésben az igényeket gyorsan, vagy lassan elégítsük ki,

2. a tehetségígéretek, „befogadása” és/vagy „bemutatása” legyen 
jellemző a folyamatokra,

3. a meglévő jó gyakorlatokat fejlesszük és/vagy új programokat 
teremtsünk,

4. a tehetséges fiatalok és/vagy a tehetséggondozók támogatása legyen 
kiemelt feladat,

5. a tehetséges fiatalokra és/vagy a környezetükre figyeljünk,

6. mennyire figyeljünk a hátrányos helyzetűek tehetséggondozására, a 
művészi, sport, mesterségbeli tehetséggondozása,

7. a szervezeti és/vagy a térségi hálózatot fejlesszük.



b.) Nemzeti tehetségsegítő gyakorlatok 
rendszerének megismerése

Hazai és határon túli tehetségsegítő gyakorlatok feltárása,
összegyűjtése (felhívás: www.geniuszportal.hu),

a feltáró munka kiterjed:

-minden tehetség területre (pl. tudományos, sport,
művészi,manuális, mesterségbeli, stb.), 

-minden térségre (országos, regionális, kistérségi,
helyi gyakorlatok),

az értékelt „best practice”-ek részletesebb, mások által
átvehető formában történő kidolgozása.



c.) Tehetségpontok szakmai-elméleti 
hátterének biztosítása

Tehetségpontok akkreditálása, folyamatos
minőségbiztosítása rendszerének kidolgozása, 

Tehetségpontokban folyó tehetségsegítő gyakorlatok
leírása, bekerülése a gyűjteménybe, 

Tehetségpontok (helyi, kistérségi, regionális, országos)
hálózata kialakításának módszertani megoldásai,

tehetségsegítő gyakorlatok, multiplikáció, stb., mint
hálózatosodást segítő elemek.



d.) Tehetségsegítő formák 
kapcsolatrendszerének fejlesztése

Intézményi, civil, egyházi, önkormányzati, egyéni
tehetségsegítő kezdeményezések összegyűjtése,
összehasonlító elemzése, tapasztalatok összegzése.

az összegyűjtött tehetségsegítő gyakorlatok értékelése:
- téma, célcsoport, tulajdonos neve, címe, kapcsolattartó adatait,

- belső érdekelteket,

- külső érdekelteket,

- a program célját,

- a program témájának részletes ismertetése (tartalom, feltételek, 
eredményesség mérése, együttműködés (megléte, tervezett), fejlesztési 
lehetőségek, a program disszeminációja),



az összegyűjtött információk
közzététele(www.geniuszportal.hu), 

a közzétett tehetségsegítő programok használata 
(keresés az interneten, átvétel, adaptáció, stb.).

d.) Tehetségsegítő formák 
kapcsolatrendszerének fejlesztése
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