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Az EFOP 3.2.1-15-2016-00001 Tehetségek Magyarországa projekt és az NTP-HTSZ-M-20-A Nemzeti                 
Tehetség Program „Iskolán kívüli tehetségfejlesztő és tehetséggondozást támogató programok”               
című pályázatban egyaránt tervezett tehetségkonferencia-sorozat célja a Nemzeti Tehetség Központ   
tehetséggondozás témakörében végzett kutatási és fejlesztési eredményeinek szakmai közönség elé 
tárása, megvitatása.
 
A konferencián elsősorban a tehetséggondozással foglalkozó hazai szakemberek számára szeretnénk 
bemutatni a tehetséggondozást támogató legújabb fejlesztéseinket, eredményeinket. A konferencia-
sorozat előző alkalmain alaposan körbejártuk a kutatásinkat, ezért a most következő alkalmon a korábbi 
konferenciákon kevésbé részletesen bemutatott mérőeszköz-fejlesztéseinket állítjuk fókuszba. A plenáris 
részben átfogó képet adunk a többéves kutató és fejlesztő munkánkról, bemutatjuk az online és a                    
papír-ceruza mérőeszközeinket (kreativitás, logikai, szókincs területek). Pódiumbeszélgetés keretében álta-
lános és középiskolai tehetség munkacsoportok szakembereivel beszélgetünk a tehetségszűrés és tehetsé-
gazonosítás témaköreiről. 

A délutáni szekciók egyik fókusza az online tesztek és a papír-ceruza kreativitás tesztek alkalmazásának 
tapasztalatai lesz, majd a komplex intézményi tehetséggondozás tapasztalatairól beszélgetünk iskolai 
tehetségmentorokkal, programfelelősökkel és intézményvezetőkkel.  

Technikai és szervezési információk

Jelentkezési határidő: 

Regisztrációs felület elérhető itt: 

A rendezvény három egymás követő napon, online formában, a Microsoft 
Teams alkalmazásban valósul meg, minden nap 15 és 17 óra között. A részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Kérjük, hogy a regisztrációs felületen jelölje be valamennyi programot, amelyen részt kíván venni! 
Az online konferencián való részvételhez a Microsoft Teams alkalmazás letöltése szükséges.                      
A regisztráció lezárulása után minden programhoz, amelyre regisztrált, egy személyes meghívót 
küldünk e-mailen, melyben a részvételhez szükséges link megtalálható lesz. 

2021. március 31. 24.00 óra

https://forms.gle/uF2zKH9xjSc8SrD17
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2021. április 13-15.Programterv
A TEHETSÉGAZONOSÍTÁS SZEREPE AZ ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁSBAN

TEHETSÉGAZONOSÍTÓ ESZKÖZÖK AZ ISKOLAI GYAKORLATBAN

köszöntő
Tehetségazonosítás a Nemzeti Tehetség Központ támogatásával 
– Fehérpataky Balázs szakmai vezető előadása 
Az online mérési rendszer fejlesztésének céljai, a használt mérőeszközök és a rendszer 
eddigi működésének tapasztalatai – Fodor Szilvia-Klein Balázs, NTK fejlesztők.  
A tehetségazonosítás szerepe az iskolai tehetséggondozásban - 
Szakmai kerekasztal beszélgetés az MTM iskolák tehetségmunkacsoport vezetőivel 
– moderálja Sinka Edit, módszertani alprojektvezető 

köszöntő
Egyéni helyzetben tehetségazonosításra alkalmazható tesztek 
fejlesztése – Katona Nóra-Szitó Imre, NTK fejlesztők 
Tehetségazonosító eszközök az iskolai gyakorlatban
A papír-ceruza kreativitás tesztek alkalmazásának tapasztalatai – 
iskolapszichológusok beszámolói. 
Az online mérési rendszer tapasztalatai – mérési felelősök és 
szaktanárok beszámolói.

15:00–15:10
15:10–15:30

15:30–16.00

16:00–17:00

15:00–15:10
15:10–15:40

15:40–17:00
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A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek kiemelt szolgáltatása a kiemelkedően 
tehetséges tanulók egyéni mentorálása – Kovács Zsolt, MTM alprojektvezető előadása 
A komplex intézményi tehetséggondozás tapasztalatai az MTM iskolákban 
 1. csoport: Általános iskolák tapasztalatai 
 2. csoport: Középiskolák tapasztalatai 
 3. csoport: Szakképző iskolák és technikumok tapasztalatai 

15:00–15:10
15:10–15:40

15:40–17:00

A KOMPLEX INTÉZMÉNYI TEHETSÉGGONDOZÁS TAPASZTALATAI AZ MTM ISKOLÁKBAN 

MINISZTERELNÖKSÉG
CSALÁDOKÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

2021. április 13-15.


