
                                                                           
 

                                                                                                 

 

Szakmai beszámoló az NTP-NT-M-14-0001 pályázathoz 

 

Pályázat kódja: NTP-NT-M-14-0001 

Pályázó szervezet neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

Program címe: A Nemzeti Tehetségpont működésének támogatása 

 

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter) 

A MATEHETSZ szervezeti egységeként működő Nemzeti Tehetségpont végzi a Tehetségpontok 

hálózatának fejlesztését, koordinálását: mindez a kommunikációs feladatok mellett a 

tehetséghálózati online rendszer fenntartását, a Tehetségpont regisztrációt és a minőségbiztosítási 

feladatokat is jelenti. Az előző NTP pályázat óta eltelt időszakban 83 új Tehetségpont regisztrációja, 

39 Tehetségpont 3 évvel ezelőtti akkreditációjának megújítása, valamint 134 Tehetségpont első, új 

akkreditációja történt meg. 

 

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai 

tevékenységeket! (maximum 1500 karakter) 

2015. március 7-én Debrecenben és 2015. március 13-án Budapesten tartottunk felkészítő 

műhelybeszélgetést azon Tehetségpontok képviselői, kapcsolattartói számára, akik jelezték részvételi 

szándékukat, igényüket Tehetségpontjuk minőségbiztosítása és a kapcsolódó szakértői tanácsadás 

érdekében. A Tehetségpont képviselők és kapcsolattartók tájékoztatása után 2015. március végén 

megtörtént az tanácsadó, akkreditációs szakértők kiválasztása (a földrajzi igényeloszlásnak 

megfelelően), valamint részükre a feladatok elosztása. Ugyanekkor élesítettük a Tehetségpont online 

hálózatot és adatbázist, ezt megnyitottuk a Tehetségpontok képviselői, kapcsolattartói előtt, kértük 

tőlük az aktuális adatok, leírások, beszámolók feltöltését. 

A adatok feltöltése 2015. április 30-ig történhetett a Tehetségpontok részéről. Az adatokat ezt 

követően, illetve a feltöltéssel párhuzamosan már korábban tanulmányozták a bevont, szerződött 

akkreditációs szakértők. Az online feltöltött adatok alapján: ahol online értékelést kértek a 

Tehetségpontok, ott online módon megtörtént az értékelés; ahol pedig az akkreditációs szakértők 

személyes látogatását igényelte a Tehetségpont, ott 2015. június 20-ig került sor műhelybeszélgetés 

keretében a tanácsadásra, konzultációra 1 vagy 2 szakértőnk részvételével. 

 

3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! (maximum 2000 

karakter) 



                                                                           
 

                                                                                                 

Jelen pályázati időszakban 83 új Tehetségpont regisztrációja történt meg, 39 korábban már 

minősített (akkreditált vagy akkreditált kiváló) Tehetségpont élt az újraminősítés lehetőségével, 

valamint 134 Tehetségpont vett részt először a Tehetségpont minősítési, akkreditációs folyamatában.  

Miután az akkreditációra való felkészülés és a személyes látogatások lefolytatása 2015. április-május-

június hónapokban történt, így 16 Tehetségpont - legnagyobb sajnálatunkra - a rendelkezésre álló 

rövid idő miatt visszalépett a folyamatban való részvételtől, elsősorban a nagy (tanév végi) 

megterhelésre, sok egyéb iskolai elfoglaltságra, programra hivatkozva. A 16 visszalépett 

Tehetségpont helyett, az akkreditációra történő felkészülésre fordítandó idő hiányában, nem tudtunk 

új intézményeket bevonni, pedig az előzetes igényfelmérés idején, 2015. márciusában több, mint 100 

Tehetségpont akkreditációs igényét kellett visszautasítanunk, forrás-és időhiány miatt. A megvalósult 

tevékenységek nyomán kiszélesedett, mélyült a tehetségpontok szakmai munkája, hálózatos 

együttműködése, ezek által pedig a hazai tehetséggondozás hatékonysága erősödött. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                                                                                 

 

Kategória kódja: NT-NT-M-14        

Pályázó neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)  

Pályázó címe: 1119 Budapest, Mérnök utca 39. 

Program címe: Tehetségpont regisztrációs és akkreditációs feladatok elvégzése 

          

Foglalkozás 
megnevezése 

Foglalkozás 
időpontja 
(dátum) 

Foglalkozás 
helyszíne 

Foglalkozás 
óraszáma 

Foglalkozás 
témája 

Foglalkozás 
szervezeti kerete 

Foglalkozás 
típusa 

Foglalkozást 
megvalósító 
szakember 

Elvárt 
eredmények 

Kapcsolódó 
költségvetési 
sor 

83 Tehetségpont 
regisztráció 

2014. 
november 1. -  
2015. június 
30. 

online   A Tehetséghálózat 
bővítése 

szakértői munka   Rajnai Gábor, 
Gajda Attila, 
Páskuné Kiss 
Judit 

83 új 
Tehetségpont 
regisztráció 

  

40 Tehetségpont 
akkreditáció 
újraminősítés  

2015. 
március 7. - 
2015. június 
15. 

országszerte 
és online 

  A Tehetséghálózat 
minőségi 
munkájának 
biztosítása 

szakértői munka, 
műhelybeszélgetés, 
tájékoztatás, 
konzultáció 

  tehetségfejlesztő 
szakértők 

39 Tehetségpont 
akkreditáció 
újraminősítés  

A5, A12 és B1 

135 Tehetségpont 
új akkreditációja 

2015. 
március 7. - 
2015. június 
15. 

országszerte 
és online 

  A Tehetséghálózat 
minőségi 
munkájának 
biztosítása 

szakértői munka, 
műhelybeszélgetés, 
tájékoztatás, 
konzultáció 

  tehetségfejlesztő 
szakértők 

134 Tehetségpont 
új akkreditációja 

A5, A12 és B1 

2 alkalommal 
Felkészítő fórum 
tartása az 
akkreditációs 
eljárásban részt 
vevő Tehetségpont 
képviselők, 
kapcsolattartók 
részére 

2015. 
március 7. és 
2015. 
március 13. 

2 helyszín 
(Debrecen és 
Budapest) 

  Sikeres 
minőségbiztosítás 
folyamatok 
előkészítése 

Felkészítő fórum   Mező Ferenc Sikeres 
minőségbiztosítás 
folyamatok 
előkészítése 

A4 és A11 



                                                                           
 

                                                                                                 

 

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 partnerszervezet neve: Magyar Tehetséggondozó Társaság 

Jogi státusza: Egyesület 

A partnerszervezet bevonásának indoka: 

A Magyar Tehetséggondozó Társaság biztosítja részben azokat a tehetségfejlesztésben, 

tehetséggondozásban jártas szakembereket, akik a Tehetségpont akkreditáció során ellátják a 

minőségbiztosítással összefüggő szakmai és technikai feladatokat. 

A partnerszervezet feladata: 

A Magyar Tehetséggondozó Társaság részben biztosítja azokat a tehetségfejlesztésben, 

tehetséggondozásban jártas szakembereket, akik a Tehetségpont akkreditáció során ellátják a 

minőségbiztosítással összefüggő szakmai és technikai feladatokat. E szakemberek a Tehetségpont 

akkreditáció során, műhelymunka keretében ellátják a minőségbiztosítással összefüggő szakmai és 

technikai feladatokat. 

A partnerszervezet részesedése jelen pályázat keretében megítélt támogatásból : 

A támogatás 40 %-a. 

 

5. Összegezze a pályázat kapcsán megvalósult rendezvényt és az azokkal kapcsolatos 

tapasztalatokat (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével)! (maximum 2000 karakter) 

2015. március 7-én Debrecenben és 2015. március 13-án Budapesten tartottunk felkészítő 

műhelybeszélgetést azon Tehetségpontok képviselői, kapcsolattartói számára, akik jelezték részvételi 

szándékukat a Tehetségpontok minőségbiztosítási, szakmai fejlesztési folyamatában. A 

rendezvényeken Debrecenben 39 fő, Budapesten 92 fő vett részt. 

Újra megerősítést nyertünk a résztvevői visszajelzések alapján, hogy a személyes felkészítőre, ilyen 

alkalmakra, lehetőségekre szükség van, mert élőszóban a tehetséghálózattal kapcsolatos néhány 

kérdést hatékonyabban körbe lehet járni, meg lehet válaszolni. 

A felkészítő óta elkészült az az e-learning alapú tananyag (elérhető a MATEHETSZ honlapján: 

http://elearning.tehetseg.hu/g30/?proc=textviewer&modul=0 ) , mely összefoglalja a szükséges 

szakmai és technikai lépéseket, segítséget adva a Tehetségpont regisztrációban és 

minőségbiztosításban, akkreditációban résztvevőknek. 

A tájékoztató alkalmakon tájékoztató előadást tartott Szántó Judit (a Nemzeti Tehetségpont 

igazgatója) és Dr. Mező Ferenc (szakértő). 

Eddigi tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy a személyes előadásra, konzultáció biztosítására, 

interaktivitásra nagy szükség van továbbra is. 



                                                                           
 

                                                                                                 

 

6. Mutassa be a pályázat során megjelentetett kiadványokat! Amennyiben nem része a 

pályázatnak, úgy a „nem releváns” szövegrészt kérjük beírni! (maximum 2000 karakter) 

Nem releváns. Nem jelent meg kapcsolódó kiadvány. 

 

7. Amennyiben a tervezett program megváltozott, mutassa be a beadott pályázat és a 

megvalósított program közti eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1000 karakter) 

Nem releváns, a program a pályázati tervhez képest nem változott. 

 

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

van, indokolja a változás okát röviden! (maximum 1000 karakter) 

A tervezett 150 Tehetségpont első akkreditációban történő részvétele helyett csupán 134 

Tehetségpont első akkreditációja valósult meg. 16 Tehetségpont - legnagyobb sajnálatunkra - a 

rendelkezésre álló felkészülési időkeret rövidsége, valamint az alkalmas helyszíni egyeztetési időpont 

hiányában miatt visszalépett a folyamatban való részvételtől, elsősorban a nagy megterhelésre, sok 

egyéb iskolai elfoglaltságra, programra hivatkozva. (A megvalósult egyeztetések között így is sok 

egyeztetési időpont csúszott a hétvégi szabadnapok egyikére.) A 16 visszalépett Tehetségpont 

helyett, az akkreditációra történő felkészülésre fordítandó idő hiányában, nem tudtunk új 

intézményeket bevonni, pedig 2015. márciusában több mint 100 Tehetségpont minőségbiztosítási 

igényét kellett visszautasítanunk forrás-és időhiány miatt. Reméljük, hogy a következő években 

nagyobb technikai idő áll majd rendelkezésre a pályázatok megvalósítására, ezzel rugalmasabban 

lehet kezelni az intézményi visszalépéseket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 

                                                                                                 

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

Célcsoport Tárgya Szintje Eszköze, formája Időpontja (pl. 
folyamatos, 
2015. április, 
2015. 05.30.) 

zenei tehetségek 
gondozói, 
szakemberei - 
Esély és 
ösztönzés a 
gyakorlatban - 
Parlando 
zenepedagógiai 
folyóirat, 
2015/03   

szakmai 
tapasztalat 

országos szakkiadvány 2015. 03. 

tehetséggondozó 
szakemberek, 
szülők - Elismerés 
a nemes 
szolgálatért 

kézzelfogható 
eredmények 

helyi  honlap 2015. 04.22 

tehetséggondozó 
szakemberek, 
szülők, diákok - 
Sikeres nyílt nap 
a Hám János 
Líceumban 

kézzelfogható 
eredmények 

helyi  honlap 2015.05.13 

tehetséggondozó 
szakemberek, 
szülők, diákok - 
Több, mint 170 
Tehetségpontot 
akkreditáltak 

kézzelfogható 
eredmények 

országos honlap 2015. 05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


