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Szakmai beszámoló a 2018-as elszámoláshoz 

 

 

1. 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, 

hozzájárulás a tehetségbarát Európa létrejöttéhez. 
 

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai 

tevékenységeket! 

A különböző megvalósult szakmai tevékenységek egymással párhuzamosan folytak.  

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

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

Tehetségpont Pályázatokat. Segítettünk a 2 újonnan kvalifikált központnak bekapcsolódni a 

hálózati munkába. Az új tehetségpontokat feltüntettük az ETSN tehetségtérképén.  

2. Tapasztalatcsere: 11 alkalommal mutattunk be hazai jó gyakorlatokat külföldön, 6 

alkalommal pedig a hazánkba látogató külföldi látogatóknak. 6 alkalommal mutattuk be 

előadások, kerekasztal beszélgetések vagy a hazai Európai Tehetségpontoknak 

műhelybeszélgetések keretében az ETSN által elért eddigi eredményeket.  



  

 

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

Hálózat Tanács ülésein, elfogadtattuk az ETSN legfontosabb dokumentumát. 2 alkalommal 

részt vettünk, illetve ebből egy alkalommal megszerveztük a Hálózat Teljes találkozóját. 

Megszerveztük Budapesten az Európai Tehetségközpont képviselőinek találkozóját, amin 40 

szakember vett részt, hogy közösen gondolkodjon a Hálózat továbbfejlesztésén. 

4. Ifjúsági tagozat: augusztusban delegáltunk 5 fiatalt a dublini csúcstalálkozóra, áprilisban 

megszerveztük a Youth Platform új tanácsának a találkozóját és az októberi csúcstalálkozó 

előkészületeit.  

5. Cikkek/brosúrák: 2 (egy rövidebb és egy hosszabb) brosúrát készítettünk el a hálózattal 

kapcsolatban. Az ETSN honlapon 24 cikket került publikálásra, ezekből sok bekerült az ebben 

az évben megszerkesztett 2 hírlevélbe is, ami 43 különböző országba jutott el.  megjelentünk 

1 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 telefonos-levelezős-skype-os kapcsolatot a Hálózat tagjaival és 

törekedtünk új kapcsolatok kiépítésére. 

3. 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, segít az új 

Központoknak a gördülékeny csatlakozásban. Az EU Tehetségközpontok száma 25-re nőtt; a 

Hálózatba bekapcsolódó országok száma 44-re; 

b. Segít a folyamatossá váló nemzetközi EU Tehetségpont pályázatok értékelésében, 

regisztrációjában, az új tehetségpontok Tehetségtérképre való kerülésében; 

c. Részt vett a Hálózat nemzetközi regisztrációs folyamatában. 

d. Megszervezte a Tehetségközpont képviselők 4. találkozóját; 

e. 3 alkalommal részt vett a Hálózati Tanács ülésein, egyet megszervezett;  

f. Részt vett a Hálózat közös programjaiban, segítette az innovációk megvalósulását; 

g. Segítette a Youth Platform továbbfejlesztését, megszervezte az Platform új 

Tanácsának az első találkozóját, segít 2019-es csúcstalálkozó előkészítésében; 

h. Különböző módszerekkel (előadás, cikkek, műhelymunkák, brosúra, hírlevelek, stb.) 

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



  

 

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

Tehetségpontokkal, hogy a magyar pontok minél szélesebb nemzetközi kapcsolatrendszerre 

tegyenek szert, minél több nemzetközi jó gyakorlatot ismerjenek meg. 

Az EUTK hozzájárult a magyar tehetségsegítő jó gyakorlatok, különös tekintettel a Nemzeti 

Tehetségprogramra, külföldi megismertetéséhez:  

j. Fogadta az érdeklődő külföldieket, megszervezte magyar jó gyakorlatok 

ismertetését/meglátogatását; 

k. Támogatta hazai jó gyakorlatok és a Nemzeti Tehetségprogram külföldi 

konferenciákon való bemutatását. 

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. 

4. Amennyiben a program során partnerszervezettel/partnerszervezetekkel együtt dolgozott, 

mutassa be a partnert/partnereket, és ismertesse, hogy mely tevékenységekben, miért és hogyan 

vett/vettek részt! 

A pályázati program megvalósítása során együttműködött-e más intézménnyel?   Igen 

5. 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) 

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a Hálózatban a magyar koordináció továbbra is elismert, a 

Hálózati Tanács tagjait a 2018. decemberi, nemzetközi szavazás ismét megerősítette. Így a 

korábbi stratégiai vezetés folytatódott, és örömmel láttuk, hogy az EUTK által elkezdett 

munkába egyre több ország tevékenyen bekapcsolódott. Külön kiemelnénk itt a horvát 

szomszédunkat, akikre a Nemzeti Tehetségprogram szerkezete komoly hatással volt, az 

elmúlt időszakban 4 alkalommal is meghívtak bennünket, hogy részt vegyünk a 

programjaikon, számoljunk be a hazai és az európai tevékenységeinkről. Továbbra is jellemző 

volt, hogy egyre több európai program szerveződött a Hálózat köré (pl. szlovén, horvát 

konferenciák).  

Az idén megrendezett tehetségközpontok képviselőinek találkozóján ismét majdnem minden 

ország képviseltette magát, az újonnan csatlakozó központok több kollégával érkeztek, a 

találkozón ismét Európa-hírű kutatók és gyakorlati szakemberek vettek részt. A találkozó 

feladatai, a megtárgyalni valók a Hálózat bővülésével együtt növekedtek, a visszajelzések 

alapján már nem lesz elég a jövőben egy teljes nap, minimum 2-3 napos találkozót kell 

szervezni. 

A Tehetségközpontok kvalifikációs eljárása a korábbi évekhez viszonyítva gördülékenyebb 

lett, idén már elegendő volt egy on-line egyeztetés.  



  

 

A Központok közötti közös munkák (pl. EGIFT) erősítették az információáramlást, egyre 

könnyebb egy-egy közös vállalás teljesítése, program megszervezése. Elfogadtuk 2019 

májusában a Hálózat jogharmonizált alapdokumentumát. Ugyanakkor a Tehetségpontok 

növekedésének az üteme időben és térben egyelőre egyenletlen maradt, így úgy érezzük a 

visszajelzések alapján, hogy szükség lenne ezen a területen még 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 (6 alkalommal) meghirdetett szándékosan kis 

létszámú műhelymunkák/kerekasztal beszélgetések sikeresek voltak, egy-egy visszajelző 

felmérés alapján állíthatjuk, hogy hasznos témákat érintettünk. Egyértelmű tapasztalatunk, 

hogy nem csupán egy-egy témáról, de magáról a Hálózatról is folyamatos személyes 

találkozókra van szüksége a hazai Pontoknak. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2018 augusztusában megrendezett ECHA konferencia (a 

legrangosabb európai tehetséggondozó rendezvény), ahol jó gyakorlatok is be tudnak 

mutatkozni, népszerűsítő és támogató tevékenységünk hatására a korábbiakhoz képest 

sokkal több magyar résztvevő volt, a visszajelzések alapján szükség lenne több támogatásra, 

hogy a magyar Tehetségpontok is jelentős számban tudják magukat egy-egy konferencián 

képviselni.  

A Youth Platform 2019 januárjában megújult, új fiatalok vették át a tanács vezetését, 

segítségünkkel elkezdték a dubrovniki csúcstalálkozó megszervezését.  

A Hálózaton belül a Tehetségpontokkal való kapcsolat erősítése továbbra is előtérben van, 

erről egy közös útmutató elkészítését is. 

6. 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 kollégák számára hazai jógyakorlat bemutatásokat szerveztünk 6 

alkalommal (pl.:Kisvárdai Bessenyei Gimnázium, Igazgyöngy Alapítvány, Budapesti Fazekas 

Gimnázium stb.). 2. Nemzetközi mentorhálózatba való bekapcsolódását segítettük 4 

intézménynek, akiknek a munkáját meg ismertettük a német és dubaji 

partnerközpontjainkkal. Ennek nyomán meg is születtek az intézményekkel az 

együttműködési szerződések (pl. Milestone, Szegedi Radnóti stb.). 3. Támogattunk meglévő 

jógyakorlatok bemutatását rangos, tudományos konferenciákon (ECHA,ICIE,IRADTE). Így 

mutatkozhatott be jó gyakorlataival a Vadárvácska óvoda Tajvanon. 4. Lehetőséget adtunk 

az ETSN honlapján hazai jógyakorlat hirdetésére, bemutatására, amelyek a honlapon 

keresztül 43 országba juthattak el (pl.:Kőbányai Szent László Gimnázium). 



  

 

7. Ismertesse a www.talentcentrebudapest.eu/hu/ magyar nyelvű honlap fejlesztésének és 

bővítésének megvalósulását. 

A jelen pályázati időszakban inkább a tartalmi elemek folyamatos bővítésére koncentrálunk, 

bár a karbantartási munkák is folyamatosak voltak. Ez meg is látszott a látogatások 

növekedésen, több mint 20000 látogatásunk volt, ebből 6624 új felhasználó volt. A magyar 

nyelvű cikkeink egy részét, továbbra is összekötöttük a www.tehetseg.hu weboldallal 

(http://tehetseg.hu/cikkgyujtemeny-az-europai-halozattal-kapcsolatban), illetve a facebook 

oldalainkkal. 25%-kal növeltük a facebook felhasználóink számát. A honlapon és a 

Facebookon nyomon követhetőek az EUTK legfontosabb eseményei is (pl. delegációk 

érkezése, konferenciákon, műhelybeszélgetéseken való részvétel stb.). 

8. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, 

mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát. 

A tervezethez képest nincs számottevő eltérés, a program jellegéből adódóan természetesen 

nem mindent tudunk teljesen pontosan előre tervezni, mert pl.: a magyar jó gyakorlatokra, 

illetve az ETSN bemutatására évközben is folyamatosan érkeznek a meghívások. A 

tervezetthez képest jóval több jógyakorlat bemutatásra került sor. Az egyik tanácsadó 

testületi tagunk súlyos betegsége miatt az EUTK nemzetközi tanácsadó testületének az idei 

személyes találkozója elmaradt. Két brosúrát terveztünk a pályázatban egyet az ETSN, egyet 

a Youth Platform számára, ebből egy-egy rövidebb, illetve hosszabb olyan brosúra készült el, 

amelyikben mindkettő egyszerre szerepel. Ennek oka, hogy a Youth Platform 2019 tavaszán 

jelentős változásokon ment keresztül, és programjaik a pályázati időszakban még nem 

forrták ki magukat eléggé ahhoz, hogy önálló brosúra legyen belőle. 

9. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés 

van, röviden indokolja a változást! 

A táblázatban jelentős eltérés nem található, a honlapon található új látogatók számát a 

korábbi évekből extrapoláltuk, a tervezetthez képest az új látogatók száma 6624 fő lett, ami 

kb. 25%-kal több, mint a tervezett. Illetve, csak a honlaplátogatókat jeleztük, Facebook 

látogatóink nem ritkán közel 10 ezer, egy időszakban pedig közel 33 ezer főt ért el. A külföldi 

tehetségpontok száma is kicsit magasabb lett a vártnál, cikkek – különösen angol nyelven – a 

vártnál szintén több jelent meg. 

10. Összesítse a programhoz kapcsolódó megjelenéseket az alábbi táblázat kitöltésével! 

Az NTP, az EMMI nevét és hivatalos grafikai logóját tartalmazó beszámoló, valamint a 

fotódokumentáció közzétételének helye (honlap, Facebook oldal pontos webcíme): 

http://tehetseg.hu/matehetsz-nemzeti-tehetseg-program-altal-tamogatott-projektjei 

11. Teljesített szakmai indikátorok 

Táblázat az EPER-ben. 

http://tehetseg.hu/matehetsz-nemzeti-tehetseg-program-altal-tamogatott-projektjei

