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Pályázat megnevezése: A hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása 

Pályázat kódja: NTP-HTSZ-M- 17 

Támogatási összeg: 53.000.000.- Ft 

Támogatási időszak: 2017. július 1. – 2018. június 30. 

A pályázat szakmai beszámolója: 

 

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

A jelen program szakmai tartalmának kialakítása szoros szakmai összefüggést mutat – az ÚNK és a 

Matehetsz megvalósításában - az EFOP321 projekt tartalmával. Az összefüggés lényege, hogy míg az EFOP 

program a konvergencia régiókban élő vagy tanuló tehetséges fiatalok támogatását biztosítja, addig jelen 

program kiegészítő támogatást nyújt a KMR régió számára: ezzel biztosítható a tutorrendszer, ösztöndíj-

támogatás, csoportos programok, tehetséghálózati koordináció stb. országos lefedettsége. 

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai 

tevékenységeket!  

2017 július - Nyári tábor szervezése kognitív területen kiemelten tehetségeknek és a tutorált fiataloknak 

2017 nyara - Ösztöndíj felhívás közzététele a tutorált fiatalok körében, az arra érdemes tutoráltak részére 

ösztöndíj folyósítása 

2017 nyarától folyamatosan a program végéig - Egyéni pályaorientációs és pszichológiai szempontú 

tehetség-tanácsadás 

2017 nyarától folyamatosan a program végéig - Tutorrendszer további építése és működtetése: 2018-as 

tutorfelhívás közzététele, tutorok többlépcsős beválogatása, tutoráltak jelentkezése, tutor-tutorált párba 

rendezése, majd a közös munka megkezdése 

2017 nyarától folyamatosan, több alkalommal támogattuk tehetséges fiatalok egyéni utazását nemzetközi 

versenyekre, valamint a Csibésztúra felhíváshoz kapcsolódó kirándulások utazási költségeit, belépőjegyeit 

2017 novemberétől 2018. márciusig: a tehetséghálózat minőségbiztosítását jelentő Tehetségpont 

akkreditáció 45 tehetségpont sikeres akkreditációjával 

2017 november-december, valamint 2018. április: Műhelybeszélgetések szervezése pszichológusoknak, 

tehetségfejlesztő szakembereknek, szülőknek, Esetmegbeszélés tutoroknak. 

2018 első félévében két rendezvény szervezése (Kárpát-medencei Tehetségnap, Genius Loci díjátadó) 

2018. első félév - a Nemzeti Tehetség Program 1%-os népszerűsítő kampányában való részvétel az EMMI-

vel és az ÚNK-val együttműködésben 

2018 május - Önismereti élményhétvége szervezése tutoráltnak 
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3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a 

program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! 

A pályázat elérte legfontosabb célját, miszerint az NTP-HTSZ-M-17-es program úgynevezett tükörprogramja 

a folyamatosan zajló EFOP 3.2.1. TM kiemelt projektnek. Jelen pályázat keretében lehetőséget tudtunk 

nyújtani a KMR régióban élő vagy tanuló tehetségek és szakemberek részére is, hogy az EFOP pályázathoz 

hasonló tehetségsegítő és -fejlesztő szolgáltatásokat, programokat kapjanak - az országos lefedettség 

érdekében.  

A program célcsoportja egyrészt a KMR területén élő és/vagy tanuló a köznevelésben tanuló diákok. 

Részükre jelen pályázaton belül felajánlottuk a tutori rendszerben való részvételt.  Megtörtént a 

tutorhálózat KMR-ben lehetséges bővítése és működtetése a beválogatott tehetségek fejlesztése 

érdekében, a tutori szerep elterjesztése, általánossá tétele a tehetségsegítés hazai rendszerében. Ez évben 

is folytattuk az egyéni (tanácsadási) programok biztosítását az újonnan látótérbe került tehetséges tanulók 

számára. Csoportos programként nyári tábort, önismereti élményhétvégét ajánlottunk fel a tutoráltaknak, 

valamint a kognitív képességek felmérésére és fejlesztésére kiválóan alkalmas Csibésztúra felhívást tettünk 

közzé és valósítottunk meg. Az arra érdemes tutoráltak és további tehetséges fiatalok ösztöndíjra 

pályázhattak. A csoportos, egyéni fejlesztési lehetőségek, az utazási támogatás valamint a tutori rendszer 

működtetése eredményesen járult hozzá a kiemelten tehetséges fiatalok egyéni igényeinek támogatásához 

- a Nemzeti Tehetség Program céljainak megfelelően. A program másik célcsoportja a tehetséges fiatalt 

közvetlenül támogató szakember (pedagógus, köznevelési, szakszolgálati munkatársak stb.) és közvetve 

segítő szülő. Részükre műhelybeszélgetéseket, tehetséggondozással összefüggő konferencián, 

tehetségnapon való részvételt ajánlottunk fel. A Tehetséghálózatban található tehetségpontok 

regisztrációjának és minőségbiztosításának lehetősége, pozitív szakmai hatással van a hálózat működésére 

és a hazai köznevelés rendszerére, minőségére. 

 

4. Egyenként mutassa be a pályázati program keretében vállat és megvalósult tehetséggondozó 

tevékenységeket. 

A jelen program tette lehetővé, hogy a tehetségsegítésnek kiegyensúlyozott területi lefedettséget biztosító 

tutori rendszer kiépítését folytassuk a KMR régióban. Mind Budapesten, mind Pest megyében újabb tutorok 

bevonásával folytatódott a tutorhálózat működtetése. 2017. június 1.- 2018. június 30. között 36 fő tutor 

(2017. június 1. - 2017. december 31. között 12 fő, 2018. január 2. - 2018. június 30. között 24 fő tutor 

dolgozik a rendszerben) megbízásával és 306 fő tutorált fiatal támogatásával (2017. június 1.- 2017. 

december 31. között 139 fő, valamint 2018. január 2.- 2018. június 30. között 167 fő tutorált van a 

rendszerben) a tutori szerep egyre általánosabbá vált a tehetségsegítés hazai rendszerében. Egy 

alkalommal szerveztünk nem tematizált, ellenben sokszínű programokat, készségfejlesztést, impulzusokat 

nyújtó tábort tutoráltak részére. Jelen pályázat lehetőséget adott, hogy az arra érdemes tutoráltak 

tehetségének fejlesztését ösztöndíj felajánlásával támogassuk. 

A kognitív képességeket játékosan mérő Csibésztúra versenyek eredményeképpen 126 fő fiatalnak tudtunk 

lehetőséget biztosítani további fejlesztésre.  Az egyéni tanácsadást ebben az időszakban 45 újonnan a 

látóterünkbe került tehetséges fiatal vette igénybe, egyéni igényekhez igazodó óraszámban. 
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A Tehetséghálózatban található tehetségpontok regisztrációja jelen pályázat időszakában is folyamatos 

volt: a KMR régióban (és határon túl) 13  új tehetségpont sikeres regisztrációja történt. A pályázati 

időszakban a 45 tehetségpont minőségbiztosításának lehetősége pozitív szakmai hatással van a hálózat 

működésére - ezen keresztül a hazai köznevelés rendszerére, minőségére is.  

Tehetséges gyerekek utaztatását két alkalommal támogattuk: a MISZ ajánlására Szegedi Melinda kínai útját 

2017 nyarán a CAS & TIC versenyre, valamint amerikai útját 2018 májusában az INTEL IDEF versenyre. 

Továbbá Halász Péter a Matehetsz támogatásával jutott el Moszkvába, és vett részt "Az én hazám" II. 

Nemzeti Viselet és Tehetségfesztiválon és így eleget tudott tenni a Moszkvai Állami Gnyeszin Zeneakadémia 

meghívásának.  

A Csibésztúra felhívás kapcsán 119 fiatal belföldi utazását támogattuk, mely eredményeképpen a 

tehetséges gyerekek olyan kiállításokra, színházi előadásokra, kulturális helyekre, kirándulási célpontokra 

tudtak eljutni, mely nem a saját lakhelyükön van. 

A csoportos, egyéni fejlesztési lehetőségek, az utazási támogatás valamint a tutori rendszer működtetése 

eredményesen járult hozzá a kiemelten tehetséges fiataloknak egyéni igényeinek támogatásához, 

tehetségük kibontakoztatásához - a Nemzeti Tehetség Program céljainak megfelelően. A program 

keretében megvalósult 2 rendezvényünk (Kárpát-medencei Tehetségnap 2018., Genius Loci díjátadó gála 

2018.), a szakembereket célzó műhely- és esetmegbeszélések mind elősegítik és támogatják a tehetséges 

gyerekeket segítő pedagógusok, szakemberek hálózatos együttműködését, az új tehetségtámogató 

módszerek elterjedését, alkalmazását. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma NTP 1% Kampány munkacsoport felkérésére a Nemzeti Tehetség 

Program társadalmi népszerűsítése érdekében az ÚNK-val és az EMMI-vel együttműködésben részt vettünk 

a 2018-as téli, tavaszi kommunikációs tevékenységekben. A kommunikációs tevékenységek magukban 

foglalták sajtóesemények, sajtótájékoztatók megszervezését, azokon való részvételt, védnökök felkérését 

és az védnökök népszerűsítő munkáját, írásos anyagok, tájékoztatók készítését, média megjelenések 

szervezését, gyűjtését. 

Az ösztöndíj programban összesen 60 fő tutorált fiatal és a látóterünkbe került további tehetség 

támogatását volt módunk megvalósítani, akik a kapott és felhasznált támogatásról beszámolót készítettek. 

5. Röviden mutassa be a megvalósult programhoz kapcsolódó ösztöndíj célját, célcsoportját, a 

kiválasztási folyamatot. Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a „nem releváns” 

szövegrészt kérjük beírni! 

Az ösztöndíj célja a tutorprogramba beválogatott, valamint egyéni vagy csoportos tehetségtámogatásban 

részesült fiatalok egyedi segítése, tehetségük kibontakoztatása. Célcsoportja a KMR régióban állandó 

lakcímmel rendelkező vagy ezen régióban tartósan tanulmányokat folytató, egyes tehetségterületeken 

kiemelkedő képességekkel rendelkező köznevelési tanulók, vagy a felsőoktatáson kívül tanuló, dolgozó 18-

25 éves fiatal felnőttek. A program egyéb elemeiben már részt vett fiatalok személyes meghívást kaptak az 

ösztöndíj programba. A jelentkezés a Matehetsz online felületen történt. Az ajánlást a tutor, vagy az egyéni 

fejlesztést végző pszichológus vagy a fiatallal adott tehetségterületen közvetlenül foglalkozó szakember 

adta. Az elbírálásnál az értékelők figyelembe vették az eddig elért eredményeket, a rövid és hosszú távú 

célokat, az ösztöndíj felhasználására vonatkozó elképzeléseket, a tervezett költségeket. A támogatásról és 

az összegről a döntést a bíráló bizottság hozta meg. 
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6. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, 

mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát. 

A tervezett kiadások terén egy (1) tárgyi eszköz beszerzése volt tervezve, ehelyett kettő kisebb beszerzés 

történt. 

A programot megvalósító szakemberek számára (aktuális fejlesztési kérdések terén lehetséges 

továbbképzésük érdekében) egy könyvkiadvány került beszerzésre 20 példányban. Emellett a 

tehetségfejlesztő szakemberekkel, tutorokkal, a fiatalokkal és a Tehetséghálózattal történő hatékonyabb 

kommunikáció érdekében szünetmentes tápegység beszerzése történt meg. 

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

van, röviden indokolja a változás okát! 

A terveinkben szereplő 70 tehetségpont helyett ebben az időszakban 45 tehetségpont jelentkezett 

akkreditációra. A csökkenés kettő okai: 1) a tehetségpont akkreditáció lehetőségét ebben az évben - a 

tapasztalt kisebb érdeklődés miatt - csak egyszer hirdettük meg, ellentétben a korábbi kettő helyett 2) 

jelentős központi adattisztítást végeztünk, ami időben átfedett a jelen program megvalósításával. 

A vállalt 2 fő hátrányos helyzetű fiatal helyett 19 szociálisan rászoruló ösztöndíjast támogattunk. 
 

8. A programhoz kapcsolódó megjelenéseket: 

 

Megjelenés 

időpontja Forrás, helyszín Téma Link 

2017. augusztus 

17. MTI közlemény  

Tehetségek 

táboroztatása 

http://tehetseg.hu/aktualis/nyari-

taborok-nemzeti-tehetseg-program-

kereteben 

2018. február 28. Sajtóközlemény 

Az 1%-os kampány 
nyitó 
sajtótájékoztatójáról 
készült cikk, 
sajtóközleménnyel 
együtt 

http://tehetseg.hu/aktualis/tehetsegek-

segitese-kozos-ugyunk 

2018. március 24.  

Budapest, Szent 

Margit 

Gimnázium 

Kárpát-medencei 

Tehetségnap - 

Sajtóközlemény  

http://tehetseg.hu/aktualis/karpat-

medencei-tehetsegnap-2018-0 

2018. április 20. 

16:00 

Budapest, Larus 

Rendezvény 

Genius Loci Díj 

átadása Kisgyőri 

Rolanddal, 

sajtóközlemény 

http://tehetseg.hu/aktualis/kilenc-

tehetsegtamogato-vallalat-es-vallalkozo-

vehette-genius-loci-dijat 
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