
  

 

 

 

 

NTP-EU-M-20-as pályázathoz kapcsolódó, az EUTK munkájáról 

szóló szakmai beszámoló  

 

A 2015 szeptemberében magyar kezdeményezésre megalakult Európai 

Tehetségsegítő Hálózat (ETSN) működésének és stratégiai tovább fejlesztésének 

elősegítése, közös programjainak koordinálása és azokban való EUTK részvétel az 

NTP-EU-M-20-es pályázati programján keresztül, annak segítségével valósult meg. 

A koordinálási feladatokhoz tartozik minden évben: 

 az Európai Tehetségközpontok és Pontok kvalifikációjának elősegítése. 

 Az új központok ETSN-hez való csatlakozásának segítése.  

 Európai tehetséggondozáshoz kapcsolódó tapasztalatcserék 

megszervezése, a hazai Európai Tehetségpontok jó gyakorlatainak 

megismertetése külföldön, illetve külföldi jó gyakorlatok bemutatása a hazai 

Tehetségpontok számára.  

 Nemzetközi információátadás megszervezése, újabb kapcsolatok, 

együttműködési és tehetségtámogatási struktúrák generálása különös 

tekintettel a hazai Európai Tehetségpontok nemzetközi kapcsolatépítési 

lehetőségeinek érdekében.  

 Adatbázisok és tehetségtérkép építés, hozzájárulás a tehetségbarát Európa 

létrejöttéhez. 

A projekt folyamán a különböző szakmai tevékenységek egymással 

párhuzamosan folytak:  

 Részt vettünk az Európai Tehetségközpont Pályázat értékelésében, 

koordináltuk a hazai, az Európai és az Európán kívüli Társult Európai 

Tehetségpont pályázatokat. Az új hazai, ill. Európán kívüli Tehetségpontokat 

feltűntettük az európai tehetségtérképre.  



  

 

 

 

 Jó gyakorlatok cseréjére ebben az évben főleg az online térben valósulhatott 

meg. Az általunk szervezett ECHA konferencia és más workshopok 

keretében 8 alkalommal mutattunk be hazai jó gyakorlatokat; illetve 8 

alkalommal külföldieket. Az ETSN eredményeit külföldön 3 alkalommal, az 

Európai Tehetségpontoknak műhelybeszélgetések keretében hazai vagy 

külföldi jógyakorlatokat bemutatására 10 alkalommal került sor. Több hazai 

jógyakorlat külföldi adaptálásának elősegítése folyamatban van.  

 A stratégiai tervezés keretében megszerveztük 3 alkalommal az ETSN 

stratégiai fejlesztéséért felelős Hálózati Tanács ülését. Megszerveztük 2 

alkalommal az online térben az Európai Tehetségközpont képviselőinek 

találkozóját, stratégiai kérdésekről szavaztunk. Megszerveztük a teljes 

hálózat online találkozóját (General Assembly), beszámoltunk a Hálózatban 

történtekről.  

 Segítettünk az ETSN Ifjúsági tagozatának (Youth Platform) „portói” online 

csúcstalálkozójának (Youth Summit) előkészítésében, a 3 napos program 

kialakításában és lebonyolításában. A nagysikerű programra delegáltunk 5 

diákot.  

 Az EUTK honlapján. illetve mind az EUTK, mind az ETSN Facebook oldalán. 

folyamatosan publikáltuk, tevékenységeinket, folyamatosan posztoltunk  

 Tartottuk a kapcsolatot a Hálózat tagjaival, törekedtünk új kapcsolatok 

kiépítésére, sajnos ebben a pályázati időszakban személyes látogatásokra 

nem került sor.  

 Speciális feladatunk volt idén a korábban elnyert, rangos 5 napos, tematikus 

ECHA konferencia megszervezése. A konferencián 36 előadó vett részt a 

világ minden tájáról 350 fős hallgatóság előtt. Az előadások megtekinthetők 

a You tube csatornánkon, illetve készült egy absztrakt könyv is. 

 A stratégiai fejlesztésen belül a koordinálás mellett részt vettünk a Hálózat 

közös programjaiban, egy közös pályázat elkészítésében.  

 



  

 

 

 

Mindezeknek milyen hatása volt?  

 Az EUTK az ECHA konferencia megszervezésével és a workshopjaival 

hozzájárult a magyar tehetségsegítő jó gyakorlatok világszerte 

történő megismertetéséhez, illetve lehetővé tette a hazai 

Tehetségpontok számára a külföldi jó gyakorlatok megismerését. 

  Az NTP jóvoltából ingyenes ECHA tematikus konferencia az átlag online 

konferenciákhoz képest jóval nagyobb érdeklődést keltett, az ebből készült 

You tube csatornánkat több, mint 2300 ember tekintette meg. A jó 

gyakorlatok bemutatása között különleges helyet foglaltak el az ETSN-ről 

szóló előadások (3 alkalommal). E mellett brosúrákon keresztül is részt 

vettünk az ETSN céljainak és eredményeinek nemzetközi és hazai 

bemutatásában. Mindezekkel az EUTK erősítette a hazai 

tehetséggondozásról eddig kialakult pozitív nemzetközi képet, a jó 

gyakorlatok cseréjét, egyes hazai tehetséggondozó jó gyakorlatok 

adaptálását. 

 Az EUTK ugyanakkor hozzájárult az Európai Tehetségsegítő Hálózat 

stratégiai fejlesztéséhez, a tevékenységeinek koordinálásához, és ezen 

keresztül a Hálózatnak a pandémia ellenére történő folyamatos 

működéséhez, áttételesen pedig a 

  tehetségbarát Európa létrejöttéhez. Jelenleg azt mondhatjuk, hogy az 

ETSN Európa legnagyobb tehetséggondozásra fókuszáló civil szervezete, 

több ezer szakembert, pedagógust képvisel.  

Komplex hálózatként a célcsoportunk sokrétű, a résztvevő intézményeken 

keresztül hatással vagyunk a tehetséges fiatalokra, a különböző európai 

tanárképzésre, kutatókra, szakemberekre, hosszú távon a különféle 

tehetséggondozással kapcsolatos politikákra. 

 

 



  

 

 

 

Ebben a pályázati időszakban elsősorban a tavalyi év tapasztalataira építve 

alakítottuk ki a jellemzően az online térben lezajló programjainkat. Ezeknek egy 

része a stratégiai fejlesztéshez, illetve a jó gyakorlatok megismertetéséhez 

tartozott. Kiemelt programunk volt az egyik legrangosabb európai 

tehetséggondozó konferenciának, az ECHA tematikus konferenciának a 

Tehetségek Magyarországa projekttel és a Debreceni Egyetemmel közösen történő 

megszervezése 2021 márciusában. A virtuális térben egy hétig zajló konferencia 

témája a hátrányos helyzetű tehetségek gondozása volt. 10 országból 36 előadó 

„érkezett”. Az érdeklődés hatalmas volt, „élőben” 52 országból 350-en vettek részt 

a konferencián. Az előadásokról készült videóknak jelenleg több, mint 2300 

megtekintése van.  

A stratégiai fejlesztés is online találkozók keretében valósult meg, a szokásos 

Hálózati Tanács találkozók mellett a Központok képviselőinek találkozóját a 

tapasztalatok alapján 3 alkalomra osztottuk el, különös tekintettel arra, hogy 

anyagi vonzatot is jelentő kérdésekről kellett a Tehetségközpontoknak dönteni.  

A Tehetségközpontok kvalifikációs eljárása a korábbi évekhez viszonyítva az 

átalakulás miatt lassabb lett, sajnos személyes találkozóra itt sem volt lehetőség.  

A Tehetségpontok növekedésének az üteme időben és térben egyenletlen volt, 

különösen a balkáni országokban volt nagy a fellendülés, ugyanakkor örömmel 

láttuk, hogy nincs már olyan Tehetségközpont, akihez ne csatlakoztak volna 

Tehetségpontok. A visszajelzések szerint a korábbi döntésünk, hogy folyamatossá 

vált a Tehetségpont pályázat jó hatással volt, különösen a nem európai 

helyszínekre.  

A hazai Európai Tehetségközpontok számára az év folyamán 12 alkalommal 

hirdettünk meg online műhelymunkát, kerekasztal beszélgetést. Ezek is 

kiemelkedően sikeresek voltak, kialakult egy, a műhelyeinkre minden alkalommal 

csatlakozó csoport is. A beszélgetéseken, amelyeken összesen 379 kolléga vett  



  

 

 

 

részt, hazai vagy külföldi jógyakorlatokat, tehetséggondozó munkájukat 

megkönnyítő aktuális kutatásokat ismertek meg. A visszajelzések alapján 

állíthatjuk, hogy hasznos témákat érintettünk, kiemelkedő szükség van a hasonló, 

rövid, szakmailag magas színvonalú workshopokra. 

A visszajelzésekből és az aktivitások mennyiségétől látszott, hogy a 2020-as év a 

Youth Platform szervezete számára nem tett jót, ezért különös gonddal készültünk 

a portugálok által 2021 augusztusára szervezett online YP csúcstalálkozóra. 

Lebonyolítottuk a csúcstalálkozóra történő jelentkezéseket, kialakítottuk a 

találkozó 3 napos szakmai programját, és aktívan részt vettünk benne. 15 ország 

Tehetségpontjaiból 50 tanuló vett részt a rendkívül sikeres programon, a YP új 

lendületet kapott, egy portugál önkéntes fiatalember csatlakozott a Platform 

segítői, szervezői közé. 

Hálózaton belül a Tehetségpontokkal való kapcsolat erősítése továbbra is előtérben 

volt, elsősorban egy-egy országnak a saját Tehetségpontjaira lehetett 

koncentrálni. A hazai Európai-Tehetségpontok jógyakorlatainak népszerűsítése a 

világjárvány okozta korlátozások miatt az előző évek gyakorlatához képest 

átstrukturálódott, mert személyes találkozókra nem kerülhetett sor, nem érkeztek 

hozzánk delegációk. Ugyanakkor sokkal több online bemutatásra volt 

lehetőségünk, mint korábban. A kollégák is hozzászoktak az online 

információmegosztáshoz. Az általunk szervezett ECHA tematikus konferencián a 

hazai jógyakorlatok bemutatására különös hangsúlyt fektettünk a jó gyakorlatot 

előadók fele magyar volt, a 7 bemutatott  jó gyakorlatokról szóló prezentációkat a 

You tube csatornánra is feltöltöttük, nézettségük folyamatosan nő. E mellett a 

műhelymunkáink és kerekasztal beszélgetésinknek is visszatérő támája volt a 

hazai jó gyakorlatok bemutatása, 5 alkalommal volt hazai jó gyakorlat a témánk. 

Lehetőséget adtunk az EUTK honlapján 4 hazai jó gyakorlat, bemutatására is. 

 



  

 

 

Kommunikáció: 

A jelen pályázati időszakban mind az EUTK, mind az ETSN honlapon a tartalmi 

elemek folyamatos bővítésére koncentrálunk, de a karbantartási munkák is 

folyamatosak voltak. Az EUTK és az ETSN honlapon egyenletes eloszlásban 28 

cikket jelentettünk meg magyar, illetve angol nyelven. 

Közel 25500 ember látogatta meg a honlapunkat, ebből 10 ezer felett volt új 

felhasználó egy év alatt (2020 júliusától 2021 júniusáig). Mindkét adat jelentős 

(25%-os) növekedést mutat a korábbi évnek ugyanezen időszakához képest. A 

magyar nyelvű cikkeink egy részét, továbbra is összekötöttük Facebook 

oldalainkkal, az EUTK Fb oldalán kb.15 %-kal növeltük a követőink számát. A 

honlapjainkat és a Facebookot szintén összekötjük, nyomon követhetőek rajtuk az 

EUTK és az ETSN legfontosabb eseményeit, eredményeit, de a legtöbb – 

esetenként több ezer fős érdeklődést a szakmai cikkek, letölthető szakmai könyvek 

váltottak ki.  

A korábbi terveinkhez (és a korábbi évekhez) képest történő változások alapvető 

oka az volt, hogy a CoVid-19 vírus okozta további lezárások miatt minden 

eredetileg személyesre tervezett program „más módon”, az online térben 

valósulhatott meg pl.: az Európai Tehetségközpont képviselők találkozója, illetve 

az ECHA tematikus konferencia, vagy a fiatalok portói csúcstalálkozója. Ugyanilyen 

ok miatt elmaradtak még a szerény számban megtervezett külföldi utak is, hiszen 

európai kollégáink ugyanígy minden programot áttettek az online térbe. Ebből 

adódóan a jó gyakorlat, illetve az ETSN bemutatások is csak ott valósulhattak meg. 

A Tehetségközpont Pályázat lezárása is elhúzódott a pandémia miatt. Ugyanakkor 

a projekt előrehaladtával történt módosított indikátor táblázathoz képest eltérés 

csupán egy-két helyen található:  néhány indikátort túlteljesítettük. A Túlteljesítés 

abból adódott, hogy a pandémia miatt elmaradt vagy másképp megvalósuló 

feladatok helyett bizonyos feladatokra több időt tudtunk rászánni. Pl. több 

újságcikket jelentettünk meg, ebből fakadóan nagyobb lett a honlapunk 

nézettsége. Az ECHA konferenciánkra – várthoz képest – is lényegesen többen  



  

 

 

 

 

jelentkeztek, illetve több kolléga segített be a szervező munkába, mint eredetileg 

gondoltuk.  

 

 


