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Az EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa című kiemelt projekt célja, hogy minden 
tehetséges magyar fiatal esélyt kapjon tehetsége felfedezésére, kibontakoztatására 
és fejlesztésére. A projektet az Új Nemzedék Központ és a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége valósítja meg konzorciumban 2016–2020 között.

Az Új Nemzedék Központ által megvalósított projektelemek

	 Tehetségszűrési	és	-azonosítási	rendszer	kialakítása

A projekt keretében komplex online tehetségszűrési rendszer kerül kialakításra, amely egyé-
ni szintű visszajelzésekkel segíti a szakszerű tehetségtámogatást. A rendszer mérőesz-
közei egyaránt vizsgálják kognitív és nem kognitív képességeket, alkalmazásukat egysé-
ges eljárásrend támogatja. A fejlesztés magában foglalja egyéni helyzetben alkalmazható 
mérőeszközök adaptálását, kifejlesztését és standardizálását is.

	 Kutatások	a	tehetség	témakörében

Az Új Nemzedék Központban magyarországi tehetség-
fókuszú kutatások hiányterületeit érintő vizsgálatok 
zajlanak. A kutatások egy része azonosítja a tehet-
séggondozás érdekében rendelkezésre álló erőforrá-
sokat, másik csoportja a tehetséggondozáshoz való 
egyenlő hozzáférés problémakörét vizsgálja, to-
vábbá feltárja a kiemelkedő képességű tanulók mo-
tivációs állapotát, iskolai karrierjét és jövőképét.

 
	 Minősített	Tehetséggondozó	Műhelyek

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) kiválasztá-
sa és támogatása révén Magyarországon egyenletes lefedettség
gel vannak jelen a kiemelkedő tehetséggondozási eredményekkel
rendelkező, folyamatos támogatásban részesülő iskolák. Az MTM-hálózatot jelenleg 
38 köznevelési intézmény alkotja, amelyek  mintaintézményi szerepkör mellett, tehetség
gondozó programokat működtetnek, segítik az innovációk helyi elterjedését, valamint 
bekapcsolódnak a térség tehetségekkel foglalkozó szereplőinek 
hálózati együttműködésébe.

	 Programok	a	tehetségekért

Olyan programokat valósítunk meg a tehetséges gyerekek,
szüleik és pedagógusaik számára, amelyek segítenek 
megalapozni a tehetségeket támogatókörnyezetet.
Diákok számára táborokat, csoportos rendezvény-
eket, versenyeket szervezünk, a tanárok és
szülők számára szakmai konferenciákat, érzé-
kenyítő programokat tartunk, hogy jobban 
megismerjék és kiaknázhassák a tehetség
gondozásban rejlő lehetőségeket.



A Magyar	Tehetségsegítő	Szervezetek	Szövetsége által megvalósított 
projektelemek

 A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségét (Matehetsz) 
2006-ban azok a magyarországi és határon túli magyar te-

hetséggondozó kezdeményezések hívták életre, amelyek 
évek, évtizedek óta magas színvonalon foglalkoznak a 
tehetséges fiatalok segítésével. A szervezet fontos cél-
kitűzése, hogy hazai és külföldi példák, jó gyakorlatok 
tanulmányozásával és szakmai fórumok megszervezé-
sével lehetőséget biztosítson a tapasztalatcserére, és 
segítse, támogassa a tehetséggondozás fejlődését a 
hazai köznevelés keretében is. A jelenleg 38 tagszerve-

zettel működő Szövetség projektgazdai koordinálásában 
valósult meg a Magyar Géniusz Program (2009–2011), va-

lamint a Tehetséghidak Program (2012–2015), melyek je-
lentős szerepet töltöttek be a hazai tehetséggondozásban. 

A jelenleg futó Tehetségek Magyarországa EFOP 3.2.1 kiemelt projektben a Matehetsz által 
(részben vagy egészben) megvalósítandó szakmai tevékenységcsoportok a következők:

Tehetségtámogató környezet kialakítása tanórai, valamint a tanórán kívüli egyéni és
csoportos fejlesztő programokkal, gemifikációval. (http://csibesztura.hu/)

Szakemberek, köznevelésben dolgozó pedagógusok, óvodapedagógusok, 
valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények munkatársai, továbbá a szülők 
különböző formájú képzése.

Tömbösített fejlesztő rendezvények, csoportos, valamint speciális egyéni támogatások.

A tehetségsegítés regionális rendszereinek, koordinációja, fejlesztése. A vállalati 
és civil tehetségtámogató tevékenységek ösztönzése. A Tehetséghálózat tovább-
fejlesztése és összekapcsolása a köznevelési szakszolgálati hálózattal.

Tutor segítő szolgáltatás kialakítása. Tevékenységek: tutor szakemberek (tehetségse-
gítők) kiválasztása, képzése, szupervíziója; tutorhálózat kialakítása és működtetése.
Ösztöndíj-támogatások biztosítása a projektbe bevont, valamint a különféle tehetsé-
gazonosító eljárásokkal felismert kiemelkedően tehetséges tanulók és fiatalok részére.


