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Pályázat kódja: NTP-TSZPK-M-20
Pályázó szervezet neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)
Program címe: A hazai és határon túli tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, HR
szakemberek és vezetők képzésének támogatása

NTP-TSZPK-M-20 szakmai beszámoló
Jelen pályázat célja a Közép-magyarországi régióba tartozó Tehetséghálózati szervezet,
valamint bármely tehetséggondozást végző köznevelési intézmény, civil szervezet
munkatársai számára, illetve a Matehetsz tutorhálózatában résztvevő szakemberek részére a
Pedagógus Akkreditáló Testület (PAT) 30 órás és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal (NSZFH) által engedélyezett 10-15 órás kontakt és e-learning képzésein történő
részvétel megvalósítása volt. A megvalósított programok célja volt még a
tehetséggondozásban használt digitális eszközrendszer témában műhelybeszélgetések
tartása, továbbá vállalás volt még a szakmai feladatok megvalósulását támogató irodai
környezet kialakítása is.
A vállalt szakmiai feladatok megvalósulása tételesen:
Az EFOP 3.2.1 (Tehetségek Magyarországa) projekthez kapcsolódóan a KMR régió
célcsoportjai számára is képzéseket, műhelybeszélgetéseket tartottunk meg az alábbiak
szerint:
•
A tutorhálózatba (a speciális beválogatási folyamatot követően) kiválasztott tutorok
részére 2 FAT típusú, (játék, önismeret, kommunikáció stb. tematikus) a pandémiás
problémára reflektáló képzést tartottunk.
•
30 órás PAT továbbképzést valósítottunk meg pedagógusok, szakszolgálati
tehetségkoordinátorok, további szakemberek részére a 2020/21-es tanév folyamán.
•
5-15 órás NSzFH engedély szerinti kontaktalkalmas képzést szerveztünk pedagógusok,
szakszolgálati munkatársak, mentorok, és további szakemberek részére a 2020/21-es tanév
folyamán.
•
NSzFH engedély szerinti, 4 db 10-20 órás e-learning (blended) képzést hirdettünk meg
a pedagógusok, szakszolgálati munkatársak, mentorok, további szakemberek részére a
2020/21-es tanév folyamán. A képzések egy része 6 fős csoportokban egy virtuális
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kontaktalkalommal egészült ki, egy e-learning teljesen elektronikus környezetben volt
végezhető, míg egy pedig webináriummal zárult.
•
A képzéseken túl 3 alkalommal műhelybeszélgetéseket is szerveztünk
tehetséggondozásban dolgozó szakemberek részére a tehetségsegítésben alkalmazandó
digitális eszközrendszer használatáról a hátrányos helyzetű térségek segítése kapcsán.
Fenti tevékenységeket a Matehetsz eltelt években szerzett tapasztalatai alapján, gondos
képzésszervezéssel, a szükséges és elvárt jogszabályi környezet szerinti adminisztrációval
(FAR) valósítottuk meg, figyelemmel a panédmiás szabályokra és előírásokra is.
A megvalósított feladatok között a Tehetségház szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférés,
azok bővítése, az esélyteremtés és az innovatív tanulási környezet megteremtése érdekében
továbbá korszerű képzési helyek kialakítását, bútorozását valósítottuk meg. A megvalósított
képzések és műhelyek a tehetséggondozás területén szélesítette, erősítette, növelte a
résztvevők szakmai és gyakorlati felkészültségét. A képzések által a résztvevők a kapott
ismereteket saját környezetükben is továbbítják, ezzel a támogatás hasznosulási köre
folyamatosan bővül.
A képzéseken résztvevőkkel minden esetben elégedettségmérési dokumentáció került
kitöltésre a felnőttképzési szabályozási környezet, valamint a tapasztalatok összegyűjtésére.
Az elégedettségmérési visszajelzésének szempontjai és a visszajelzések témakörei:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tartalom (megvalósította-e a célokat, megfelelt-e az elvárásoknak?
A képzésen megismertek újszerűsége.
Alkalmazott oktatási módszerek.
Képzés gyakorlati hasznossága.
Megvalósítás helyszíne.
Megvalósítás tárgyi feltételei, a tárgyi feltételek megfelelősége.
Munka/feladatlapok, segédeszközök, tananyagok mennyisége.
A képzés/tréning szervezése, a szervezés módja.
Követelmények teljesítésének, ismeretek ellenőrzésének módja.
Követelmények teljesíthetősége.
Igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások és ügyfélszolgálati tevékenység.
Összbenyomás a képzésről.
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A fenti kérdésekre adható válaszok (1-től 5-ig skálán) minden képzés esetében közel 5-ös
értéket mutattak.
A tervezett programhoz képest a megvalósítás során szakmai szempontból összességében
csak a pandémiás helyzet okozta technikai változás történt, alapvető szakmai változás nem: a
koronavírus-járvány miatt a kontaktalkalmas képzések kisebb létszámmal kerültek
lebonyolításra, viszont a megvalósított e-learning kurzusok száma megnőtt. A COVID-19
járvány terjedésének megelőzése érdekében hozott intézkedések miatt a kontaktalkalmas
képzéseken és ottalvós műhelyeken való részvételt töröltük, helyette az online térben elearning képzések, és műhelyek megtartását preferáltuk.
A program eredményeként látható, és közvetlen tapasztalataink szerint is a programtervezés
óta 2020 és 2021 folyamán a célcsoportunk digitális tehetségsegítő eszközök iránti
kompetenciája növekedett, ez irányú igényeik és eszközhasználati készségeik jelentősen
bővültek, növekedtek.
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