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A tehetségsegítés nemzeti programja
a Nemzeti Tehetség Program.
A 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat szól:
 a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról,
 a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának
elveiről,
 a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
létrehozásának és működésének elveiről
A
fenti országgyűlési határozattal a magyar tehetséggondozás
mérföldkőhöz érkezett.
A parlament hivatalos állami
program szintjére emelte azt, felismerve, hogy a szakma és
civil szféra tehetséggondozásra tett erőfeszítései kellő állami
szerepvállalással jóval hatékonyabban el tudják érni céljukat.

A Nemzeti Tehetség Program célja:
 „Az Új Tudás Programban meghatározott, a
Nemzeti Tehetség Program megvalósításával
kapcsolatos intézkedés célja a tehetségek
nyomon követése és több szempontú segítése.
 Olyan komplex programról van szó, amely
összefogja az eddigi állami, önkormányzati,
intézményi és civil programokat, összehangolja
az állami és ÚMFT források felhasználását.”

A Nemzeti Tehetség Program tartalma
 A Nemzeti Tehetség Program hosszú távú
célrendszere a képességek kibontakoztatása és
társadalmi hasznosulása érdekében az alábbi:
 a tehetséges fiatalok megtalálása,
 a tehetség jellegének és szintjének megfelelő
folyamatos segítség a tehetség
kibontakoztatásában,
 a tehetség hasznosulásának elősegítése.

http://www.tehetsegprogram.hu/

A Nemzeti Tehetség Program 2009. és 2010.
közötti rövid távú prioritásai:
 - A tehetségsegítő hagyományok őrzése és
gazdagítása.
 - A tehetségsegítő programok integrált rendszerének
létrehozása.
 - Egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés
területén.
 - A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének
növelése.
 - A tehetségsegítő személyek és szervezetek
munkájának megbecsülése.
 - A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő
környezet kialakítása.

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
 - A Kormány a tehetséggondozással összefüggő
kormányzati feladatok segítésére tanácsadó, döntéselőkészítő, koordináló és értékelő testületként hozta
létre.
 - A Fórum elnöke az oktatásért felelős miniszter.
 - A Fórum társelnökei:
 A Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
Dr. Pálinkás József



a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke,
Dr. Csermely Péter



az Országgyűlés oktatási és tudományos bizottsága által
delegált országgyűlési képviselő.



Kormos Dénes

Nemzeti Tehetség Alap
 Közvetlen forrás:
 Az e célra a központi költségvetésnek az oktatásért
felelős miniszter felügyelete alatt álló költségvetési
fejezetében tervezett előirányzat,
 a Munkaerőpiaci Alapnak - a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 9. §-a
(2) bekezdésének f) pontja szerinti, a képzési
alaprész tárgyévi eredeti bevételi előirányzata három
százalékának megfelelő összegű pénzügyi keret,
 természetes és jogi személyek, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetek pénzbeli, vagy természetbeni
hozzájárulásai, adományai;

 közvetett forrás:
 a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-a (1) bekezdésének
f) pontjában meghatározott jogcímen felhasználható,
a tehetséggondozást szolgáló, pályázati úton
elnyerhető támogatás,
 a központi költségvetés X-XVIII. és XX-XXVI.
fejezeteiben a Nemzeti Tehetség Programban
meghatározott célokra tervezett előirányzatok,
 a központi költségvetésnek a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség elnöke felügyelete alatt álló költségvetési
fejezetében az Új Magyarország Fejlesztési Terv
tehetséggondozást szolgáló konstrukcióinak
pályázati úton elnyerhető támogatása, valamint
kiemelt projektjeinek támogatása.

 A Nemzeti Tehetség Program 2010-ben a
Kiemelt költségvetési előirányzat egyik
kedvezményezettje

Nemzeti Tehetség Program
Technikai szám:1823

Oktatásért Közalapítvány
„A Nemzeti Tehetség Program feladatainak

segítésére az Oktatásért Közalapítványnak
juttatott eszközök felhasználása fölött a
Közalapítvány kuratóriuma a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának
mérlegelésével dönt.”

www.oktatasert.hu

Az Oktatásért Közalapítvány
„Tehetségekért” alkuratórium
 A „Tehetségekért” alkuratórium célja:
 A Nemzeti Tehetség Program (NTP)
végrehajtásának segítése.
 Támogatás nyújtása pályázat útján a NTP - ben
megfogalmazott feladatok megvalósítására, a
Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum (NTKF)
és a tehetséggondozás programjának
megvalósítására hozott kormányhatározatokban
megfogalmazottak figyelembe vételével.

Az Oktatásért Közalapítvány
gondozásában kiírt pályázatok
 Kiírt és lefutott pályázatok:
 NTP-OKA I. Felsőoktatási intézményekben
működő tehetséggondozó műhelyek
támogatása.
 NTP-OKA II. Tehetséggondozó műhelyek
támogatása a közoktatás területére
 NTP-OKA III. Közoktatásban tanulók
természettudományos és műszaki
kompetenciáinak elmélyítését elősegítő
tehetséggondozó projektek támogatása
 NTP-OKA IV. Tehetségsegítő szolgáltatások
térségi hálózatának kialakítása

Az Oktatásért Közalapítvány
gondozásában kiírásra kerülő pályázatok
 2010 márciusában kiírása kerülő
pályázat:
 100 milliós kerettel NTP-OKA II/1
pályázat:
 a 2010/2011 tanévi tehetséggondozó
műhelyek (30 és 60 órás programok)
 2010 évi nyári tehetséggondozó
táborok támogatására a közoktatás
területére,

Az Oktatásért Közalapítvány gondozásában 2010 .
I . félévébenben kiírásra kerülő pályázatok
 - A felsőoktatásban:

 A felsőoktatásban folyó Tudományos Diákköri
Konferenciák és Országos Tudományos Diákköri
Konferenciák támogatására
 Felsőoktatási intézmények által szervezett
középiskolásoknak szóló talentum táborokra,
 A felsőoktatási hallgatók hazai és nemzetközi
versenyen, szakmai konferencián való
részvételének támogatására,
 A felsőoktatási szakkollégiumok támogatására,
 A felsőoktatási intézmények által szervezett
középiskolásoknak szóló regionális telentum
körök (szakkörök) tartására,

 Határon túli magyarság tehetségsegítő
szervezeteivel együttműködésben kidolgozandó
programok megvalósítására. A határon túli magyar
nyelvű tehetségműhelyek támogatására.
 A tehetségek felismerését és segítését szolgáló
korszerű pedagógiai módszerek beépítése a
pedagógus alap-és mesterképzés rendszerébe,
valamint a pedagógusok továbbképzési
rendszerébe. A tehetségek segítését szolgáló
korszerű módszerek továbbképzési rendszerekbe
történő beépítésének elemzésére.

 A tehetségsegítés szakmai alapelveinek
meghatározása és jogszabályi érdekében regionális
munkacsoportok szakmai munkájának támogatására.
 Az alap és középfokú oktatásban résztvevő tanulók
hazai és nemzetközi versenyen való részvételének
támogatására,
 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott
tanulmányi és tehetséggondozó versenyek
megrendezésére a 2010/2011 tanévben.
 A tehetségsegítésben résztvevő pedagógusok
tehermentesítésének támogatására.
 A tehetséges fiatalok különleges helyzetét tudatosító
programok támogatására.
 A Nemzeti Tehetség Program ismertetésére,
népszerűsítésére, a program kommunikálására.

Az Oktatásért Közalapítvány gondozásában 2010.
II. félévében kiírásra kerülő pályázatok
 - Több régióra kiterjedő modellprojektek előkészítése
és elindítására.
 - A sikeres önkormányzati és civil tehetségsegítő
kezdeményezések támogatására.
 - Egyenlő hozzáférés biztosítására a tehetségsegítés
területén.
 - Esélyegyenlőtlenségek csökkentése, hátrányos
helyzetű fiatalok tehetséggondozásának segítésére.
 - A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének
növelésére.
 - A tehetségsegítő személyek és szervezetek
munkájának megbecsülésére






- A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet
kialakítására
- Kiadvány megjelentetése a tehetségről, a tehetség
felismeréséről és segítéséről, a Nemzeti Tehetség
Programról,
- A sikeres magyar tehetségsegítő programok és
megoldások idegen nyelveken való folyamatos
megjelenítésének támogatására.
- 2011. évi EU elnökség idején:




Magyar tehetséggondozó programok megismertetése az EUban,
A tehetségsegítés jó példáinak EU adaptálása,
EU tehetségnapok kezdeményezésére és szervezésére.
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