
 
  
 

 

Tájékoztatás a  

Tehetségek Magyarországa  

kiemelt projektről (EFOP-3.2.1-15-2016-00001)  

  

Alapadatok  

Projekt megvalósulása: 2016. január 4. – 2021. március 31.  

Hatókör: Konvergencia régiók (a program szakmai elemeinek megvalósítását a KMR területeken NTP források 

bevonása biztosítja)  

Konzorciumvezető: Nemzeti Tehetségközpont Nonprofit Kft. (NTK) 

Konzorciumi tag: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) 

Projektirányítás: konzorciumi partnerenként önálló projektmenedzsment  

Keretösszeg: 6 066 351 235 forint 

Forrásfelhasználás megoszlása konzorciumi tagok között: NTK 51,50% - Matehetsz 48,50% 

A támogatás aránya 100%  

 

 

Szakmai tevékenységcsoportok  

a) A tehetségszűrés, és -azonosítás rendszereinek, komplex eszközeinek fejlesztése, pilotprogramok 

megvalósítása. A projekt keretében komplex tehetségfelismerő szűrőrendszer kidolgozása történik.  

(NTK)  

b) A tehetségfejlesztést célzó kutatások támogatása és jó gyakorlatok azonosítása a 

tehetséggondozásban. A kutatási célok az alábbi területek köré csoportosulnak: társadalomtudományi 

kutatások; az intézményszerkezet átjárhatósága és a pályafejlődés egyéni arculatának feltárása; 

tehetségtámogató tanulási környezet; nemzetközi és hazai kutatási eredmények disszeminációja; 

közvélemény-kutatás. (NTK-MATEHETSZ)  

c) Tehetségtámogató környezet kialakítása. Tehetségtámogató környezet kialakítása tanórai, valamint 

a tanórán kívüli egyéni és csoportos fejlesztő programokkal, gemifikációval, melyek keretében a különböző 

tehetségterületek támogatása mellett hangsúlyos ezek népszerűsítése a hagyományos módon, illetve 

speciális eszközök fejlesztésével és webes lehetőségek biztosításával. Szakemberek, köznevelésben dolgozó 

pedagógusok, óvodapedagógusok, valamint a 

pedagógiai szakszolgálati intézmények 

munkatársai, továbbá a szülők különböző 

formájú képzése. (NTK-MATEHETSZ)  

 

 

 

 



 
  
 

 

d) Tömbösített fejlesztő rendezvények, csoportos, valamint speciális egyéni támogatások. A 

legkülönfélébb fejlesztő tevékenységek és programok biztosítása az 5 és 25 év közötti korosztály részére, de 

elsősorban a köznevelésben tanulók számára. (NTK-MATEHETSZ)  

e) Minősített Tehetséggondozó Műhelyek kiválasztása és támogatása. A speciális kritériumok szerint 

minősített műhelyek (30 intézmény), amelyek bekapcsolódik térségük tehetséghálójának erősítésébe is, 

egyenletes földrajzi eloszlással. A műhelyek a minősítéssel járó programtámogatások által szolgáltatói, 

mintaintézményi szerepkört töltenek be. (NTK)  

f) A tehetségsegítés regionális rendszereinek, koordinációja, fejlesztése. Az egyenlő hozzáférést és 

esélyeket biztosító tehetségsegítő rendszer megvalósulása érdekében a gyakorlati pedagógiai munka, a 

pedagógusképzés és a kutatóegyetemek közötti tudásáramlás felgyorsítása a megfelelő fórumok, 

együttműködések és kommunikációs csatornák megteremtésével. A vállalati és civil tehetségtámogató 

tevékenységek ösztönzése. A Tehetséghálózat továbbfejlesztése és összekapcsolása a köznevelési 

szakszolgálati hálózattal. (NTK-MATEHETSZ)  

g) Tutor szolgáltatás kialakítása. Cél: tehetségsegítő szakemberhálózat (tutorhálózat) kialakítása és 

működtetése. Tevékenységek: tutor szakemberek (tehetségsegítők) kiválasztása, képzése, szupervíziója; 

tutorhálózat kialakítása és működtetése; tehetségsegítést támogató tutori szerep elterjesztése. 

(MATEHETSZ)  

h) Ösztöndíj támogatások biztosítása a projektbe bevont, valamint a különféle tehetségazonosító 

eljárásokkal felismert kiemelkedően tehetséges tanulók és fiatalok részére. (MATEHETSZ)  

  

Szakmai indikátorok  

A szakmai tevékenységcsoportok megvalósítása során (az elvárt egyéb számszerű eredmények mellett) a 

projekt a következő indikátorok elérését tűzi ki célul:  

A projekt által bevont tehetségek száma eléri az 50.000 főt.  

Legalább 10.000 fő pedagógus továbbképzése sikeresen lezárul.  

 

 

 

 


