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Pályázat kódja: NTP-HTSZ-M-20  

Pályázó szervezet neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)  

Program címe: A hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása 

 

NTP-HTSZ-M-20 szakmai beszámoló  

 

A jelen program szakmai tartalmának kialakítása szoros szakmai összefüggést mutatott – az NTK és a 

Matehetsz megvalósításában - az EFOP321 projekt tartalmával. Az összefüggés lényege, hogy míg az 

EFOP program a konvergencia régiókban élő vagy tanuló tehetséges fiatalok támogatását biztosította, 

addig jelen program kiegészítő támogatást nyújtott a KMR régió-ban levő fiatal tehetségek számára: 

ezzel biztosítható volt a tutorrendszer működtetése, az egyéni tehetségfejlesztés, a csoportos 

programok megvalósítása, illetve a tehetséghálózati koordináció országos lefedettsége. 

Jelen pályázatban 9 területen valósult meg a KMR régióban élő vagy tanuló tehetséges fiatalok 

tehetséggondozó támogatása: 

- Tutor szolgáltatás további bővítése: a tehetségsegítő szakemberhálózat (tutorhálózat) és 

annak tanéves ritmusú működtetése a KMR területén. Tevékenységek: tutorhálózat 

működtetése;és a  tehetségsegítést támogató tutori szerep elterjesztése.  

- Online, egyéni szakértői tehetség-tanácsadás a tehetseg.hu ügyfélszolgálatán, valamint a 

tehetségpontokból beérkezett kérdések mentén. 

- Önismereti hétvégék, drámapedagógiai és csoportos fejlesztő programok megvalósítása, 

valamint nyári táborok szervezése tehetséges fiatalok számára. A 2020-ban tutorált 

gyerekek 2021 júniusában nyári táborban vehettek részt, alumni jelleggel. 

- A program része volt hagyományőrző rendezvények szervezése tehetséggondozó 

szakemberek számára: a Kárpát-medencei tehetségnap és a Genius Loci 2021-es díjátadó, 

valamint a Tehetségpont akkreditációra felkészítő alkalom. 

- Minimum 5 órás egyéni tehetség-, pályatanácsadási program tehetséges tanulók számára. 

- Tehetségpontok hálózatának minőségi fejlesztése: regisztrációs és akkreditációs 

folyamatok szakmai biztosítása. 

- A „Tehetség kézikönyv” nyomdai utánnyomása és postai úton való terjesztése a 

Tehetséghálózat intézményei, szervezetei számára. 

- Távoktatási módszerrel lehetséges, digitális képzési, készségfejlesztési módszertani 

anyagok kidolgozása. 
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- A Tehetségház által nyújtható tehetségsegítő szakmai tevékenységek keretrendszerének 

bővítése az esélyteremtés szélesítése érdekében, az egyenlő hozzáférés esélyének 

javítására, valamint az innovatív fejlesztési, tanulási és pályázatkezelési környezet eddig 

elmaradt elemeinek kialakítása, a Tehetségház szolgáltatásainak folyamatos biztosítása. 

 

A megvalósult programok kapcsán minimális tervezési változtatások: a pályázatban eredetileg három 

rendezvényt terveztünk, úgy, mint Kárpát-medencei tehetségnap 2021, a Genius Loci díjátadó 2021, 

valamint a tehetségpont akkreditációt megelőző felkészítő alkalmak. A járványhelyzet miatt a fenti 

terveket át kellett gondolnunk, mind a rendezvények időpontjára, tartalmára, mind a meghívandók 

létszámára, legfőképpen a technikai megvalósításra vonatkozóan. Végül - igazodva a járványhelyzet 

okozta változásokhoz - három rendezvény valósult meg jelen pályázat támogatásával technikai 

módosításokkal:  

 

1. Tehetségpont akkreditációs felkészítő két alkalommal 

A minden évben meghirdetésre kerülő Tehetségpont akkreditációt megelőzi egy-egy felkészítő 

alkalom, ahol a tehetségpont képviselőknek, kapcsolattartóknak szakmai, operatív és technikai 

támogatást nyújtunk az akkreditációban való részvétel feltételeiről. 2020 szeptemberében 

műhelybeszélgetés formájában tartottuk meg a felkészítőket. A felkészítőn az akkor regisztrált 

státuszban levő és a 3 éve akkreditált tehetségpontok képviselői vettek részt. 

2. XII. Kárpát-medencei Tehetségnap és Genius Loci díjátadó 2021. 

A 2021 tavaszára tervezett hagyományos Kárpát-medencei Tehetségnapunkat a hosszan elhúzódó 

járvány miatt digitális térbe tereltük: egy televízió stúdióban került felvételre a XII. Kárpát-medencei 

Tehetségnap, melynek keretében sor került a hagyománnyá vált Felfedezettjeink díjak, a 

Tehetségnagyköveti címek, valamint a Tehetségek Szolgálatáért adományozott éves, életmű és 

csoportos díjak átadására. Ez alkalommal átadtuk a Matehetsz által a tehetségeket támogató vállalatok 

és vállalkozások részére alapított Genius Loci díjat. A Tehetségnapot az alábbi linkre kattintva lehet 

utólag megtekinteni: https://www.youtube.com/watch?v=oi0nZCxLy38&t=1799s  

 

A pályázat elérte legfontosabb célját, miszerint az NTP-HTSZ-M-20-as program úgynevezett 

tükörprogramja a folyamatosan zajló EFOP 3.2.1. Tehetségek Magyarországa kiemelt projektnek, és 

ennek megfelelően a szakmai programok egymás mellett valósultak meg: jelen pályázat keretében 

lehetőséget tudtunk nyújtani a KMR régióban élő vagy tanuló tehetségek és szakemberek részére is, 

hogy az EFOP pályázathoz hasonló tehetségsegítő és -fejlesztő szolgáltatásokat, programokat kapjanak 

- az országos lefedettség érdekében.  
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A program célcsoportja egyrészt a KMR területén élő és/vagy tanuló a köznevelésben tanuló diákok 

voltak. Részükre jelen pályázaton belül felajánlottuk a tutori rendszerben való részvételt.  Megtörtént 

a tutorhálózat KMR-ben lehetséges bővítése és működtetése a beválogatott tehetségek fejlesztése 

érdekében, a tutori szerep elterjesztése, általánossá tétele a tehetségsegítés hazai rendszerében. Ez 

évben is folytattuk az egyéni (tanácsadási) programok biztosítását az újonnan látótérbe került 

tehetséges tanulók számára. Csoportos programként nyári tábort, önismereti élményhétvégét 

ajánlottunk fel a tutoráltaknak. A csoportos, egyéni fejlesztési lehetőségek, az utazási támogatás 

valamint a tutori rendszer működtetése eredményesen járult hozzá a kiemelten tehetséges fiatalok 

egyéni igényeinek támogatásához - a Nemzeti Tehetség Program céljainak megfelelően.  

A program másik célcsoportja a tehetséges fiatalt közvetlenül támogató szakember (pedagógus, 

köznevelési, szakszolgálati munkatársak stb.) és közvetve segítő szülő csoportok voltak. Részükre 

műhelybeszélgetéseket, tehetséggondozással összefüggő konferencián, tehetségnapon való részvételt 

ajánlottunk fel. A Tehetséghálózatban található tehetségpontok regisztrációjának és 

minőségbiztosításának lehetősége pozitív szakmai hatással volt a hálózat működésére és a hazai 

köznevelés rendszerére, minőségére. A Tehetség Kézikönyv (mintegy 60 szerzői ív terjedelmű, 2 000 

darab) hiánypótló kiadványként segítette a tehetségsegítéssel foglalkozó szakembereket. 

A jelen program tette lehetővé azt is, hogy a tehetségsegítésnek kiegyensúlyozott területi 

lefedettséget biztosító tutori rendszer kiépítését folytassuk a KMR régióban. Mind Budapesten, mind 

Pest megyében a már meglévő tutorok bevonásával folytatódott a tutorhálózat működtetése. A 2020. 

első félévében tutorált gyerekek számára ebben a pályázatban hagyományosan a 2020. második 

félévében történő tutorálást végeztük el. A járványhelyzet miatt azonban jelen pályázat keretein belül 

felajánlottuk a tutorált gyerekek számára plusz három hónapot 2021. januárjában, februárjában és 

márciusában. Erre azért is volt lehetőség, mert jelen pályázat konvergencia régióban működő 

párhuzamos projektje, az EFOP 3.2.1-es pályázat 2021. év végéig meghosszabbodott. A Tutor 

Programunkban 2016 és 2020 között résztvevő szakemberekkel - műhelybeszélgetések keretében - 

megkezdtük egy lehetséges, ráépülő, új, bővített szakmai tartalmú tutorprogram alapjainak 

kidolgozását is, a mostanáig szerzett tutorálási tapasztalatok alapján.2020. június 1.- 2021. március 30. 

között 18 fő tutor megbízásával és 210 fő tutorált fiatal támogatásával a tutori szerep egyre 

általánosabbá vált a tehetségsegítés hazai rendszerében. Egy alkalommal szerveztünk tutoráltak 

önismeretét, együttműködési készségét és kommunikációját fejlesztő tábort. A nyári táborban 9 

tutorált vett részt. Jelen programban vállaltuk 3, távoktatási módszerrel lehetséges, digitális képzési, 

készségfejlesztési anyag kidolgozását. A fejlesztő anyagokat az alábbi 3 témában készítettünk: Tutori 

önismereti, online hétvége, Tavaszi dráma és Online egyéni tanácsadás. Az egyéni tanácsadást ebben 

az időszakban 19 újonnan a látóterünkbe került tehetséges fiatal vette igénybe, egyéni igényekhez 

igazodó óraszámban. A Tehetséghálózatban található tehetségpontok regisztrációja jelen pályázat 

időszakában is folyamatos volt: a KMR régióban (és határon túl) 11 új tehetségpont (a 11-ből 1 határon 

túli tehetségpont regisztráció) sikeres regisztrációja történt. A pályázati időszakban a 62 tehetségpont 
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minőségbiztosításának lehetősége pozitív szakmai hatással van a hálózat működésére - ezen keresztül 

a hazai köznevelés rendszerére, minőségére is. A 62 tehetségpont között 10 határon túli 

tehetségpontot találunk. A csoportos, egyéni fejlesztési lehetőségek, valamint a tutori rendszer 

működtetése eredményesen járult hozzá a kiemelten tehetséges fiataloknak egyéni igényeinek 

támogatásához, tehetségük kibontakoztatásához - a Nemzeti Tehetség Program céljainak megfelelően. 

A program keretében megvalósult 3 rendezvényünk (XII. Kárpát-medencei Tehetségnap 2021 (a 

Tehetségnapot és a Genius Loci díjátadót együtt rendeztük meg), valamint a Tehetségpont 

akkreditációs felkészítő alkalma). A tutorokat és szülőket célzó műhely- és esetmegbeszélések mind 

elősegítették és támogatták a tehetséges gyerekeket segítő pedagógusok, szakemberek hálózatos 

együttműködését, az új tehetségtámogató módszerek elterjedését, alkalmazását.  

A pályázatnak köszönhetően a Tehetségház fejlesztőhelyiségei, oktatóterei és irodai szobái úgy 

kerültek kialakításra, hogy hosszú távon szolgálják az innovatív és kreatív tanulás, tehetségfejlesztés, 

valamint a korszerű pályázatkezelés szempontjait. A Tehetségház esztétikus arculatát, külső és belső 

design elemeinek megtervezését grafikus bevonásával valósítottuk meg. 

Jelen pályázat keretében a Tehetség Kézikönyv 2071 példányban történő nyomdai kivitelezése, 

valamint a kötet Tehetséghálózaton belüli, postai úton történő terjesztése is megtörtént. A Matehetsz 

által elkészített Tehetség kézikönyv kötet nagy mértékben járult hozzá a hazai köznevelés és 

tehetségfejlesztés valódi tudományos tartalma és korszerű módszertana terjesztéséhez. A 60 szerzői 

ívből, 36 fejezetből álló kiadvány 30 szerző, 6 lektor és további korrektor, grafikus, tördelő és kiadói 

szerkesztő összehangolt munkája volt. A szakkönyv 2020. szeptember 4-én jelent meg nyomtatásban 

is, a Matehetsz gondozásában. A kézikönyv a műfajához hűen bemutatja a hazai tehetségsegítés 

történetét, a  tehetséggondozás legkorszerűbb pedagógiai és pszichológiai alapjait, a különböző 

tehetség-modelleket, a fejlesztőprogramok jellemzőit; kitér az intelligencia, a kreativitás, a 

tehetségazonosítás fogalmaira, taglalja egyebek mellett a versenyek szerepét, a genetika és a 

környezeti hatások arányait.  
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