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Szakmai beszámoló az NTP-TSZPK-M-17-0001 pályázathoz  

 

Pályázat kódja: NTP-TSZPK-M-17-0001 

Pályázó szervezet neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

(MATEHETSZ)  

Program címe: A hazai és határon túli tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, HR 

szakemberek és vezetők képzése 

 

 

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! 

 
Jelen pályázat a Közép-magyarországi régióba tartozó Tehetséghálózati szervezetek, 

valamint bármely tehetséggondozást végző köznevelési intézmény, civil szervezet 

munkatársainak a Pedagógus Akkreditáló Testület (PAT) 30 órás és a Nemzeti Szakképzési 

és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) által akkreditált 10-15-20 órás képzésein történő 

részvétel támogatása, valamint tehetséggondozó témában műhelybeszélgetések tartása. A 

megvalósítás szakmailag a párhuzamosan futó EFOP321 pályázat tükörprogramja.   

 

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult 

szakmai tevékenységeket! 

 
2017. októberében és 2018. januárjában a speciális, többlépcsős beválogatási folyamatot 

követően megtörtént a kiválasztott tutorok képzése, a kifejezetten erre a célra fejlesztett 30 

órás PAT képzés keretében. 

2018. január 12-én felhívást tettünk közzé 10-15 órás felnőttképzési pedagógus és 30 órás 

pedagógus akkreditált képzésekre. Csoportos képzésekre 2018 január 12-29. között az 

online csoportos igényfelmérő lap kitöltésével lehetett jelentkezni, az igényeket a projektiroda 

2018. február 02-ig dolgozta fel. Az intézmények a pályázatok elbírálásáról 2018. február 06-

ig kaptak információt. A 30 órás nyílt képzésekre 2018. január 12-től a szabad helyek 

függvényében az adott képzés kezdete előtti munkanapig  folyamatos volt a jelentkezés. A 

képzések megvalósulásának időszaka 2018. április 6-tól  június 29-ig tartott. 

2018. áprilisától folyamatosan szerveztük a műhelybeszélgetéseket a tutorok, további 

szakértők, szakszolgálati munkatársak, valamint a programokba bevont tanulók szülei 

számára. 

2018. január és május között a képzési adatbázis további fejlesztését valósítottuk meg az 

NTP pályázattal összhangban. 

 
 

3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! 

Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! 
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A MATEHETSZ, mint akkreditált felnőttképzési intézmény, az aktuális törvényi előírásoknak 

megfelelő képzési programjaiból 3 db 30 órás pedagógus akkreditált képzési programot 

terveztünk megvalósítani 60 fő részére. A 3 képzés helyett 4 képzést szerveztünk, ezeken 

összesen 52 fő vett részt. 

A speciális, több lépcsős beválogatási folyamatot követően a kiválasztott tutorok képzésére 

2 alkalommal került sor, a 30 órás képzéseken összesen 34 tutor-jelölt vett részt.  Emellett, 

a 17 féle 10-15 órás felnőttképzési akkreditált képzési program közül  összesen 4 féle 

programra érkezett be igény (azoktól az intézményektől, ahol még nem volt Matehetsz által 

szervezett képzés)  ezeket 7  alkalommal (1 programot három alkalommal, 2 programot egy 

alkalommal, 1 programot 2 alkalommal) valósítottunk meg, itt a résztvevők száma 128 fő volt.   

A képzéseken túl, 8 alkalommal  összesen 162 fő részére (pedagógusoknak, 

tehetséggondozó szakembereknek, szakszolgálati munkatársaknak, szakmai 

munkatársaknak, továbbá a bevont tanulók szüleinek)  tartottunk műhelybeszélgetéseket. 

 

A képzéseket követő elégedettségmérések és az oktatói visszajelzések alapján elmondható, 

hogy a résztvevők túlnyomó többsége hasznosnak, a mindennapi munkájában értékesnek 

tartották a továbbképzéseket. 

 

A képzések megtartásához az oktatók képzési segédanyagokat használtak, ennek 

érdekében kommunikációs és önismereti készségeket fejlesztő csomagok, eszközök, 

kártyák, játékokat biztosítottunk számukra, illetve vásároltunk hiányzó eszközöket. A 

résztvevők számára papíralapú segédanyagok kiosztása is történt. 

 

4. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult 

adatok között eltérés van, röviden indokolja a változás okát! 

 

A tutorok képzése terén 1 vállalt képzés helyett 2-t tartottunk, mert nagyobb volt a jelentkezők 

és a beválogatás során a képzésig eljutók száma, így két időpontot is megjelöltünk 

számukra. Tehát a képzések száma és a résztvevők száma is meghaladta a tervezettet. 

 

A 30 órás PAT képzések esetében az aktuálisan látható kereteink lehetővé tették, hogy a 

vállalt 3 helyett 4 képzést tartsunk, viszont a vállalt 60 fő helyett betegségek és egyéb 

lemondások miatt végül összesen csak 52 fő vett részt. 

 
 

 

 

 
 

 

 


