A „Partnerség Baranyában” projekt ismertetése
A pályázati kiírás alapján kötelezően megvalósítandó programok:
1. A tehetségsegítést, a tehetségesek produktumait hasznosító térségi program
kidolgozása és megvalósítása:
− a meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása;
− a tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felületet
működtetése;
− − a tanács tehetségsegítő tevékenységének széles körben történő bemutatása,
megismertetése.
2. A tehetségsegítő tanács működésének önkontrollos hatásvizsgálata.
A kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek közül a következőket tervezzük
megvalósítani:
1. A tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélések szervezése
egyéni vagy csoportos szupervízió keretében.
2. A partneri, és a támogatói hálózat bővítését célzó szakmai program megvalósítása.
3. Szakmai fórumok szervezése.
A pályázati kiírás itt olvasható (link:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NTP/ntp_16/NTP-HTT-16/NTP-HTT-16EPER_Palyazati_ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf)
Az 1. kötelezően megvalósítandó program körébe tartozó főbb tevékenységek:
A tehetségsegítést, a tehetségesek produktumait hasznosító térségi program kidolgozása és
megvalósítása
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A 2. kötelezően megvalósítandó program körébe tartozó főbb tevékenységek:
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A kiegészítő tevékenységek részletei:
A tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélések szervezése egyéni vagy
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