
  

 

 

 

Pályázati azonosító:  NTP-EU-M-19 

Pályázó neve:   Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

Pályázó címe:    1118 Budapest Budaörsi út 119/b 

Program címe:    A Budapesti Európai Tehetségközpont működési, 

     stratégiai továbbfejlesztésének, valamint  

     európai tehetséghálózati munkájának  

     támogatása 

 

Szakmai beszámoló 2019 július – 2020 december 

 

Legfeljebb 10 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét!  

A 2015 szeptemberében magyar kezdeményezésre magalakult Európai Tehetségsegítő 

Hálózat (ETSN) működésének és tovább fejlesztésének segítése, a Hálózati Tanácson 

keresztüli koordinálása, az ETSN közös tehetségtámogató projektjeiben való részvétel. Az 

Európai és a Társult Európai Tehetségközpontok és Pontok 

kvalifikációjának/regisztrációjának segítése/lebonyolítása. Az új központok ETSN-hez való 

csatlakozásának segítése. Európai, tehetséggondozáshoz kapcsolódó tapasztalatcserék 

megszervezése, a hazai Európai Tehetségpontok jó gyakorlatainak megismertetése, illetve 

külföldi jó gyakorlatok bemutatása 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, a Budapesti EUTK irodáinak kialakítása, mindezzel hozzájárulás a 

tehetségbarát Európa létrejöttéhez. 

Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult 

szakmai tevékenységeket!  

A különböző szakmai tevékenységek egymással párhuzamosan folytak:  

1. Pályázatok: részt vettünk az Európai Tehetségközpont Pályázat lebonyolításában, 

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

Pályázatokat. Segítettünk az újonnan kvalifikált központnak bekapcsolódni a hálózati 

munkába. Az új hazai, illetve Európán kívüli tehetségpontokat feltűntettük az ETSN 

tehetségtérképén.  

2. Tapasztalatcsere: 3 alkalommal mutattunk be hazai jó gyakorlatokat külföldön 

(Ljubljanai konferencia, ECHA konferencia), 3 alkalommal pedig 6 jógyakorlatot a 

hazánkba látogató külföldi látogatóknak. 6 alkalommal mutattuk a hazai Európai 

Tehetségpontoknak műhelybeszélgetések keretében az ETSN által elért eddigi 

eredményeket, illetve magyar vagy külföldi jógyakorlatokat.  

 



  

 

 

3. Stratégiai tervezés: részt vettünk 6 alkalommal az ETSN stratégiai fejlesztéséért felelős 

Hálózati Tanács ülésein, megterveztük és végrehajtottuk a regisztrációból adódó 

változásokat. Megszerveztük – ugyancsak az on-line térben - az Európai Tehetségközpont 

képviselőinek találkozóját, amin 25 szakember vett részt, hogy közösen gondolkodjon a 

Hálózat továbbfejlesztésén.  

4. Ifjúsági tagozat: októberben delegáltunk 3 gyereket a dubrovniki csúcstalálkozóra, 

februárban megszerveztük a Youth Platform tanácsának a találkozóját – hibrid módon - és 

megírtuk a jövőbeli csúcstalálkozókra vonatkozó előírások összefoglalását.  

5. Cikkek: Az ETSN honlapon 60-nál több cikk került publikálásra, 4 hírlevelünk 47 

különböző országba jutott el. Megjelentünk 2 alkalommal az ECHA News-ban, a magyar 

honlapunkon is folyamatosan publikáltunk, tevékenységeinket megjelentettük mind az 

EUTK, mind az ETSN Facebook oldalán.  

6.Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Hálózat tagjaival és törekedtünk új kapcsolatok 

kiépítésére, meghívásra meglátogattuk 2-2 alkalommal a horvát, illetve a Dél-Német illetve 

az indiai és a ír Tehetségközpontot. 2019 nyarán Londonban szakmai egyeztetésre és 

díjátadásra került sor. 

Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! 

Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra!  

Az EUTK hozzájárult az Európai Tehetségsegítő Hálózat fejlődéséhez, a tehetségbarát 

Európa létrejöttéhez:  

a. részt vett az EU Tehetségközpont pályázat lebonyolításában, segítette az új spanyol 

Központ gördülékeny csatlakozását. Az EU Tehetségközpontok száma 26-re nőtt;  

b. részt vett a folyamatossá váló nemzetközi EU Tehetségpont pályázatok 

értékelésében, regisztrációjában, az új tehetségpontok Tehetségtérképre való 

kerülésében, okleveleik elkészítésében; 

c. megszervezte a Tehetségközpont képviselők 5. – ez alkalommal on-line - 

találkozóját; 

d. 6 alkalommal részt vett a Hálózati Tanács ülésein; 2 alkalommal a Kvalifikációs 

Bizottságén; 

e. részt vett a Hálózat közös programjaiban, segítette az innovációk megvalósulását 

pl.:EGIFT projekt, illetve a 3 közös pályázat elkészítése; 

f. segítette a Youth Platform továbbfejlesztését, megszervezte a Platform Tanácsának 

„hibrid” találkozóját (Benczúr Hotel és online),  

g. különböző módszerekkel (előadás, cikkek, workshopok, brosúra, hírlevelek, stb.) 

részt vett az ETSN céljainak és eredményeinek nemzetközi és hazai bemutatásában. 

h. Kapcsolatot tartott a Hálózat tagjaival, műhelymunkák keretében a hazai EU 

Tehetségpontokkal, hogy a magyar pontok minél szélesebb nemzetközi 

kapcsolatrendszerre tegyenek szert, minél több nemzetközi és hazai jó gyakorlatot 

ismerjenek meg. 

 



  

 

 

Az EUTK hozzájárult a magyar tehetségsegítő jó gyakorlatok külföldi megismertetéséhez:  

i. fogadta az érdeklődő külföldieket, megszervezte magyar jó gyakorlatok 

ismertetését; 

j.     támogatta hazai jó gyakorlatok és az NTP külföldi konferenciákon való bemutatását; 

k.     biztosította az EUTK irodai környezetét. 

Az EUTK tevékenységeivel erősíti a hazai tehetséggondozásról eddig kialakult pozitív 

nemzetközi képet. Komplex hálózatként célcsoportja sokrétű, a résztvevő intézményeken 

keresztül hatással van a tehetséges fiatalokra, a különböző európai tanárképzésre, 

kutatókra, szakemberekre, hosszú távon a különféle tehetséggondozással kapcsolatos 

politikákra. 

Összegezze a pályázati támogatásból megvalósult programok (pl: hálózat 

fejlesztés, nemzetközi tapasztalatcsere, az Európai Tehetség Tanács (ECHA) 

Kvalifikációs Bizottsági munkája, az abban vállalt tevékenységük) tapasztalatait 

(a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével)  

A Hálózatban a magyar koordináció továbbra is elismert, a Hálózati Tanácsban Fuszek 

Csillát a 2020-as decemberi, nemzetközi szavazás EU koordinátorként ismét 

megerősítette. Így a korábbi stratégiai vezetés folytatódik. Az EUTK által elkezdett 

munkába egyre több ország tevékenyen bekapcsolódik, pl. jelentős szerepet vállalt a nem 

rég kvalifikált spanyol tehetségközpont. Továbbra is jellemző volt, hogy egyre több európai 

program szerveződött a Hálózat köré (pl. szlovén, horvát konferenciák).  

2020-ban a Tehetségközpontok képviselőinek találkozóján csak on-line módon tudtuk 

megrendezni, ismét majdnem minden ország képviseltette magát, sajnos a létszám és a 

témák miatt nem volt a találkozó olyan hatékony, mintha személyesen történt volna, 

előtérbe került a világjárványból adódó problémák, feladatok átbeszélése. Ugyanakkor az 

on-line térben való munka általánossá válása mind a Network Council, mind a Kvalifikációs 

Bizottság munkájára jó hatással volt, az információáramlás egyenletessé vált. 

A Tehetségközpontok kvalifikációs eljárása a korábbi évekhez viszonyítva átalakult, 2019 

őszétől fogva a Kvalifikációs Bizottság átkerült az ECHÁ-ból az ETSN-hez, ki kellett alakítani 

a Network Council és a Bizottság munkamegosztását, illetve új elnökválasztásra is sor 

került, ez kissé meglassította az eljárást. 

A Központok közötti közös munkák (pl. EGIFT), illetve a 4 alkalommal kiadott hírlevél 

erősítették az információáramlást a hálózaton belül. A Tehetségpontok növekedésének az 

üteme időben és térben továbbra is egyeneltlen maradt, így úgy érezzük a visszajelzések 

alapján, hogy szükség lenne ezen a területen összehangoltabb stratégiára. 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 (7 alkalommal) meghirdetett 

műhelymunkák/kerekasztal beszélgetések kiemelkedően sikeresek voltak, volt olyan 

alkalom, hogy 300 kolléga is jelentkezett egy workshopra. A visszajelzések alapján 

állíthatjuk, hogy hasznos témákat érintettünk. Egyértelmű tapasztalatunk, hogy nem  

 



  

 

 

csupán egy-egy szakmai témáról, de magáról a Hálózatról is folyamatos 

információátadásra van szükség, noha ezek iránt kisebb az érdeklődés.  

A 2019 októberében megrendezett első ECHA tematikus konferencián (a legrangosabb 

európai tehetséggondozó rendezvény), ahol jó gyakorlatok is be tudnak mutatkozni, 2 

jógyakorlatot is be tudtunk mutatni, illetve a Hálózatról Fuszek Csilla is előadást tartott.  

A Youth Platform Tanácsa 2020 februárjában találkozott, kidolgozásra került a 

csúcstalálkozók eljárásrendje, ugyanakkor a visszajelzések alapján látszik, hogy a 

Platformnak nem tett jót, hogy elmaradt a 2020 augusztusára tervezett, portugálok által 

szervezett csúcstalálkozó. A Hálózaton belül a Tehetségpontokkal való kapcsolat erősítése 

továbbra is előtérben van, elsősorban egy-egy országnak a saját pontjaira kell 

koncentrálni.   

Kérjük, ismertesse a hazai tehetségpontok és jó gyakorlataik, valamint a Kárpát-

medencei EU-Tehetségpontok munkájának nemzetközi és magyarországi 

népszerűsítése érdekében jelen projekt keretében kifejtett tevékenységét.  

A hazai EU-Tehetségpontok jógyakorlatainak 4 féleképpen adtunk lehetőséget a 

nemzetközi, ill. hazai népszerűsítése érdekében. 1. A hozzánk érkező kéréseknek eleget 

téve a külföldről érkező tehetségfejlesztő (görög és kínai) kollégák számára hazai 

jógyakorlat bemutatásokat szerveztünk három alkalommal, összesen 6 jó gyakorlat került 

így bemutatásra. 2. Támogattunk meglévő jógyakorlatok bemutatását rangos, 

tudományos konferenciákon, illetve egy-egy Tehetségközpont meghívására: bemutattuk a 

MATEHETSZ Templeton mentor programját, az ECHA tematikus konferenciáján pedig 2 

hazai jógyakorlatot mutatott be Dr. Fodor Szilvia, Dr. Klein Balázs és Dr. Orosz Róbert 

nagy sikerrel. Regensburgban is sor került a magyar mentorprogramok bemutatására. 3. 

Lehetőséget adtunk az ETSN honlapján hazai jógyakorlat hirdetésére, bemutatására, 

amelyek a honlapon keresztül 47 országba juthattak el, így 3 program került bemutatásra. 

Az ETSN térképre való felkerülés önmagában is bemutatkozási lehetőség. 

Ismertesse a www.talentcentrebudapest.eu/hu/ magyar nyelvű honlap 

fejlesztésének és bővítésének megvalósulását.  

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 honlapján 23 az ETSN honlapon kb. 65 cikket jelentettünk meg magyar, illetve 

angol nyelven. 

Közel 21000 ember látogatta meg a honlapunkat, ebből 7725 új felhasználó volt egy év 

alatt (2019 júliusától 2020 júniusáig). Mindkét adat növekedést mutat a korábbi évhez 

képest. A magyar nyelvű cikkeink egy részét, továbbra is összekötöttük a www.tehetseg.hu 

weboldallal. Két Facebook oldalunk van; az EUTK oldalán 38%-kal növeltük a Facebook 

követőink számát. A honlapjainkat és a Facebookot szintén összekötjük, nyomon 

követhetőek rajtuk az EUTK és az ETSN legfontosabb eseményei, de a legtöbb – esetenként 

több ezer érdeklődést a szakmai cikkek, letölthető szakmai könyvek váltottak ki. 

 

 

 



  

 

 

Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest 

megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát.  

A CoVid-19 vírus okozta váratlan lezárások miatt a személyes találkozóra tervezett 

programok egy része (műhelymunkák, Európai Tehetségközpontok vezetőinek találkozója, 

illetve Hálózati Tanács és a Kvalifikációs Bizottsági találkozói) on-line formában valósultak 

meg. Az on-line találkozókhoz való hozzászokás ugyanakkor a tervezethez képest több és 

rendszeresebb találkozó létrejöttét tette lehetővé. A Hálózat és az NTP konferenciákon való 

bemutatása személyes részvétellel csak részben, egy része pedig on-line formában valósult 

meg. 2020 márciusától tervezett személyes programokat egy részét a partnerek 

lemondták, nem tudták áttenni az on-line térbe. Értelemszerűen a határzár miatt a tervek 

szerint a 2020 tavaszára várt személyes magyar Tehetségközpont (MATEHETSZ), illetve 

tehetségpont látogatásokat pl. Dániából / Horvátországból lemondták a kollégák. 

Ugyanakkor számos területen több résztvevővel valósítottunk meg programokat. 

Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok 

között eltérés van, röviden indokolja a változást!  

Lényegi eltérés nincs, összességében jóval több nemzetközi Tehetségpontunk lett, mint 

vártuk, de kevesebb magyar; a megjelent cikkek száma is sokkal több lett, mint terveztük, 

2 német publikáció helyett csak egy van. A programok megvalósulása néhány esetben más 

formában történt meg: online és hibrid módon. A 12 indikátor sorban csak a honlap 

adatokat tünteti fel, az Fb adatok még magasabbak. Az EUTK új irodaház kialakítása 

érdekében 77 darab bútor és 2 darab digitális eszköz került beszerzésre. 

 


