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Regisztráció
• 210 regisztrált Tehetségpont (+n?)
• Területi eloszlás
» Észak-kelet-Magyarországi túlsúly
Hajdú 41, Borsod 27, Szolnok 12, Szabolcs 10
» Budapest adottsága – 40
» Dunántúli hiányok – 7 megyében 1-3 regisztráció

• Intézményi, korosztályi eloszlás
»
»
»
»

Oktatási intézményhez kötődő: 93
Tisztán civil bázison működő: 52
Kistérségi keretben működő: 8
41 középiskolai, 40 általános iskolai, 8+8 óvodai

• Regisztráció célja: kapcsolatfelvétel +
szakmai kommunikáció

Akkreditáció
• Cél: a szakmai tartalomfejlesztés
• 152 bejelentkezett és befogadott
• Első körös bírálat: 20 külön eljárásban
• Eloszlás szerkezete a regisztrációhoz hasonló

• További lépések:
• Második kör: személyes konzultáció keretében
» A szakmai személyi feltételek meglétének kontrollja
» Térségi egyeztetések, helyszíni konzultációk
» Ütemterv – 2010, őszig bezárólag

• Nehezítés: TÁMOP pályázat, forrásháttér

Funkciók és szintek
• Szerepvállalás és feladat:
– Diagnosztika: speciális adottságok, sajátos fejlesztési igények
– azonosítás, mérés
– Tanácsadás: felmerés, konzultáció, útravaló, lehetőségek
– Gondozás: egyedi és csoportos fejlesztés, nyomon-követés –
intézményen belül és kívülről, együttműködésben
– Hálózati szerep: tehetség- és/vagy szakember-közvetítés, ill.
tapasztalat-csere – nyitott működés, munkamegosztás

• Szolgáltatási tartalom és funkció szerint:
– Részlegesen funkcionáló Tehetségpont
– Komplexen funkcionáló Tehetségpont
– Regionális – Országos/Nemzeti Tehetségpont

A hálózati együttműködés alapkövetelmény!!!

Hálózati együttműködés
Miért jó?
Közvetlen hatások:
• szakmai segítség (gondozás, minőségbiztosítás, stb.)
• tehetségkövetés, tehetségközvetítés és munkamegosztás
(korosztályok, intézmények, tehetségpontok között)
• reputációs mechanizmusok (jó képzések ajánlása, best practice)
• forráskoordinációs és projektmenedzsment (fenntarthatóság)

Másodlagos hatások:
• programok hiányzó kapcsolatai (pl.: zene, mozgás, mesterségek,)
• szakmai körök szerinti szerveződés elősegítése
• verseny és együttműködési kultúra fejlődése
• intézményi nyitottság, társadalmi és más hálózati kapcsolatok

Végső szinergia: (közös hajó élmény)

Kreativitás – munkamegosztás
hálózatos módon
Kreatívak: kevés, változó
kapcsolatok csomópontokhoz,
kis forgalom, különleges helyzet, igen
flexibilis, „végtelen” stratégiaszám

Feladat elosztók: sok
kapcsolat, nagy forgalom,
zaj-továbbító, flexibilis,
sok stratégia
Csermely, Nature 454, 5 (2008)
TiBS, nyomtatás alatt
www.arxiv.org/abs/0807.0308

Feladatmegoldók:
kevés kapcsolat,
kis forgalom,
zajőrző, merev,
1-2 nem innovatív
játékstratégia
Megoszlás és átmenetek:
• kreatív ↔ híd
• kreatív ↔ feladat elosztó
(innováció – forgalmazó)

Fenntartható hálózat
• Társadalmi beágyazottság: munkamegosztás – bizalom!
•
•
•
•

Pedagógus – gyermek – szülő harmónia – alulról építkezés!?
Belső és külső szolgáltatások – intézményi nyitottság
Szakmai hitelesség: valós eredmények, elfogadtatásuk
Nyilvánosság – tehetségnapok, intézményi és hálózati kapcsolatok

• Működési feltételek – pénzügyi források – kockázatok
•
•
•
•
•

Vállalt feladatok és a valós költségeik
Költségmegosztási esélyek, forrásbevonási lehetőségek
Állami szerepvállalás és forrásátcsoportosítás
Folyamatos működés kontra fejlesztési lehetőségek
Elkötelezett és profi menedzsment helyben és hálózatban

Érdekeltek és érintettek köre - motiváció!?
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