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 Kiemelt feladatok 

1. A térségben a tehetséggondozás hálózatának további 

szélesítése 

 a hátrányos helyzetű településeken új tehetségpontok 

létrehozásának motiválása, a regisztrálás segítése 

 A térség már  regisztrált tehetségpontjának szakmai, szakértői 

segítség nyújtása ahhoz, hogy akkreditálásukat elindíthassák és 

sikeres eredménnyel zárják 

 Új tehetségtanácsok létrehozásának inspirálása, segítség a 

regisztrálásban 

 Az állami, önkormányzati intézmények és a civil szervezetek 

tehetségfejlesztő tevékenységének összehangolásában aktív 

részvétel. 



 Kiemelt feladatok 2. 

2. Hálózatos együttműködést erősítő rendezvények  

szervezése 

 Térségi Tehetségnap szervezése, tehetségpontok által szervezett 

tehetségnapok lebonyolításának segítése 

 A szakmában tehetségesek számára bemutatkozási lehetőség 

biztosítása -Tehetségvásár szervezése 

3. Térségi és országos versenyek szervezése, vagy 

szervezésében való részvétel. 

4. Intenzív kapcsolat az országos hatókörű tehetséggondozó 

szervezetekkel, jó gyakorlatok közvetítése a térség 

tehetség gondozóinaak 

 



A  térség jellemzői 

1. Aprófalvas térségünk speciális helyzetet jelent.  

 Baranya 301 települése  70 %-ában  laknak 500 főnél 

kevesebben, az ezer fős lakosságot meghaladó 

települések aránya 26 %.  

 Tolnában a 109 település 49%-ában laknak 500-főnél 

kevesebben. A 10 000 főnél nagyobb települések 

száma Baranyában 4, Tolnában 5.  

2. Az aprófalvas településszerkezetet leképezi az 

iskolarendszer  



A  térség jellemzői számokban 

Baranya megye Tolna megye 

Települések száma 301 109 

Települések száma, ahol 

iskola van 

94 72 

Települések száma, ahol 

tehetségpont van 

7 8 

Tehetségpontok száma 28 21 

Tehetségsegítő tanácsok 

száma 

1 4 



A mentori tevékenység szempontjai 

• az aprófalvas településszerkezetben találjuk meg 

azokat a „láncszemeket”, akiknek a segítségével 

eljuthatunk a kistelepülésekig, megpróbálva 

csökkenteni a térség hátrányos helyzetét 

• a nonprofit Tehetségpontok hálózata lehetőség szerint 

minél jobban kiegészítse az iskolai tehetséggondozást,  

• az összekapcsolt hálózatok segítségével a 

tehetségsegítés lehetőségeiről szóló információk 

eljussanak oda is, ahol a feltételek nem megfelelők 

Tehetségpont létrehozásához     



A mentori tevékenység célcsoportjai 

 a köznevelési intézmények, különösen a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ közoktatási intézményei, 

hogy környezetükkel összefogva gondozzák a 

tehetségeket 

 civil szerveződések: Tett-Hely Ifjúságsegítő Hálózat és 

végpontjai, egyesületek, alapítványok 

 közművelődési intézmények: a Csorba Győző Könyvtár 

és a Baranya Háló – Baranya megye minden települését 

lefedő könyvtári hálózat, Integrál Közösségi és 

Szolgáltató Terek (IKSZT-k), művelődési házak 

 



 Hálózatok Baranya megyében 

Könyvtári 

 

        Tett-Hely 

Közművelődési 



Tehetséggondozásba bekapcsolható 

civil szervezetek 

Baranya megye Tolna megye 

Kulturális civil szervezet 709 387 

Megyeszékhelyen 305 84 

Oktatási civil szervezet 147 101 

Megyeszékhelyen 104 29 

Összesen 856 488 



A mentorálás lépései 

 Kapcsolatépítés 
 

 Motiváció 
pozitív viszonyulás kialakítása 

  Ismeretátadás 

 szakmai fogások, jó gyakorlatok 

 Tanácsadás  

„mit és hogyan csináld” 

 Patronálás 
folyamattámogatás 
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Legfontosabb alkalmazott módszerek 

 Helyzetelemzések készítése 

 Egyéni és csoportos konzultációk   

 Szakmai segítés a szervezeti formák kialakításához 

Kistelepüléseken  a Tehetségpont lehetőleg települési hatókörrel 

jöjjön létre a település iskolája köré szervezve, bevonva a 

településen lévő civil szervezeteket, magánszemélyeket 

 A regisztráció segítése 

 Működő tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok 

tapasztalatainak közvetítése 



Eredmények 

1. Szervezet-hálózatfejlesztés 
 

Regisztrált új tehetségpontok  

Báta 

Pécsi Kulturális Központ 

Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola 

Folyamatban: Túrony (lovassport), Simontornya, Kozármisleny, Origó –
Ház (kulturális), Pellérd 

 

Új Tehetségsegítő Tanácsok (megalakulás előtt) 

Fókusz Multikulturális Tehetségsegítő Tanács (regionális) 

(cél: nem-közoktatási intézményben működő Tehetségpontok 

támogatása) 

Baranyai Kulturális Tehetségsegítő Tanács 

(cél: hálózati koordináció, tehetségbarát társadalom alakítása, 

információs és közvetítő szolgáltatások az aprófalvakban – Tehetség-

Infopont) 
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Eredmények 2 

2. Partneri kör bővülése 

Önkéntes segítők: 

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., Tett-Hely Ifjúsági Információs 

és Tanácsadó Központ, Kertvárosiak az Élhetőbb Kertvárosért 

Pécs  (KÉK) egyesület 

3. Új erőforrás megjelenése 

Együttműködési megállapodás Pécs Megyeközponti 

Tankerülettel 

4.  ... Kis lépés a tehetségbarát környezet  

Oktatási, kulturális, civil szervezetek bevonása 

 

Javaslat: Tehetség - Infopont hálózat létrehozása 
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Köszönjük  figyelmüket! 


