
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-16-

EPER_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 

A 
programtevékenység 

megnevezése 

A programtevékenység 
témája 

A programtevékenység 
típusa 

Elvárt eredmények 

 Hálózati térségi 
programkészítés  

Kínálati palettánk 
elkészítése 

kapcsolatfelvétel,  

A partnerek számára 
felajánlható 

"produktumaink listája", 
ezek jellemzőinek leírása 

 Hálózati térségi 
programkészítés  

A keresleti oldal 
igényeinek felmérése 

igényfelmérés, személyes 
konzultáció 

Az újonnan kiépíthető és a 
korábbi partneri kör 

igényfelmérése alapján a 
támogatók pontos 
igényeinek listája 

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NTP/ntp_16/NTP-HTT-16/NTP-HTT-16-EPER_Palyazati_ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NTP/ntp_16/NTP-HTT-16/NTP-HTT-16-EPER_Palyazati_ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf


 Hálózati térségi 
programkészítés  

Térségi program 
összeállítása 

elemző értékelés 

elkészül a keresleti és 
kínálati oldal lehetséges 

kapcsolódásainak 
programja 

„Adok-kapok” tehetség 
börze  

A tehetségsegítők és 
potenciális segítők 

információáramlásának 
segítése  

bemutató börze  

A partnerek és a 
tehetségpontok 

"produktumainak" 
találkozója létrejön 

„Adok-kapok” tehetség 
börze, Fórumok, Hálózati 
térségi programkészítés  

Honlapon való megjelenés 
koordinálása 

webhosting 

a honlapon folyamatosan 
nyomon kövthető a 
program, a börze 

előzményei és eredménye 

 

A 2. kötelezően megvalósítandó program körébe tartozó főbb tevékenységek: 

 

A tehetségsegítő tanács működésének önkontrollos hatásvizsgálata 

A hatásvizsgálat szakterülete A hatásvizsgálat  módszere Elvárt eredmények 

A Tanács eddigi célrendszerének 
elemző vizsgálata 

dokumentumelemzés, listázás 
A megvalósult és meg nem valósult célok 

listája 

A Tanács tagösszetételének 

változása 
egyszerű lista  A változások okainak számbavétele  

A társult tehetségpontok 
tevékenységének változása az 

alakulás óta 
interjú 

jeenlegi tevékenységi kör jellemzői, 
kapcsolódások kimutatása 

A támogatói kör elemzése,  elemző vizsgálat, interjú 
Elkészül az eddigi partneri kör jellemzőit 

és a partnerség irányát bemutató 
dokumentum 



A támogatói kör elemzése,  kérdőív 
Tapasztalatok összegzése, kimutatható 

erősségek és fejleszetésre váró területek 

A változások elemzése interjú 
A program eredményeképpen bekövetkező 

és kimutatható eredmények, további 
fejlesztendő területek kimutatása 

 

A kiegészítő tevékenységek részletei: 

A tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélések szervezése egyéni vagy 
csoportos szupervízió keretében. 

Kiegészítő tevékenység (team 
munka/esetmegbeszélések/egyéni 

vagy csoportos szupervízió) 
megnevezése 

Kiegészítő tevékenység (team 
munka/esetmegbeszélések/egyéni 

vagy csoportos szupervízió) 
témája 

Megvalósító 
személyek 

Résztvevők 
(célcsoport) 

száma 

1. team foglalkozás 
Tehetségazonosító módszerek, 
tehetségkoordinálás lehetőségei 

2 fő pszichológus, 
1 fő 

tehetségszakértő, 
koordinátor 

12 fő 

2. teamfoglalkozás 
Hatékony és szakszerű 

tehetséggondozó programok 
összeállítása 

koordinátor, külső 
meghívott előadó 

(1 fő) 
10-12 fő 

3. teamfoglalkozás 
Hálózatépítési lehetősége a 

tehetséggondozásban 

koordinátor, külső 
meghívott előadó 

(1 fő) 
10-12 fő 

4. teamfoglalkozás 
A tehetség tutorok lehetséges szerepe 

a tehetséggondozásban 

koordinátor, külső 
meghívott előadó 

(1 fő) 
10-12 fő 

 

A partneri, és a támogatói hálózat bővítését célzó szakmai program 

megvalósítása. 

Szakmai program  megnevezése Szakmai program  témája 

A hálózati térképhez szükséges 

információk összegyűjtése (tagság 

részvételével) 

Az eddigi tevékenység tartalmi ée földrajzi 

elemeinek összegyűjtése 



Kiinduló hálózati térkép elkészítése 

Grafikusan a hálózat megrajzolása tartalmilag 

és földrajzi elhelyezkedéssel, a 

tevékenységek rövid leírásával 

PBTT műhely 

a potenciális partneri kör meghatározása, a 

pályázat további programelemeivel való 

kapcsolódás kimunkálása (tagság 

részvételével) 

PBTT műhely 
partnerek bevonásának pontos területei, a 

kapcsolattartók köre (tagság részvételével) 

Tehetségsegítő szervezetekkel való 

kapcsolatok bővítése 

két országos rendezvényen való képviselet, 

kapcsolatfelvétel 

Új kapcsolati hálózati térkép elkészítése és 

a honlapon való közzététele 

Grafikusan a hálózat megrajzolása tartalmilag 

és földrajzi elhelyezkedéssel, a 

tevékenységek rövid leírásával 

 

Szakmai fórumok szervezése. 

Szakmai fórum  
témája 

Szakmai fórum 
óraszáma, 
időtartama 

Előadók, 
szakemberek, 

egyéb meghívottak 

Szakmai fórumon 
résztvevők száma 

Jó gyakorlatok 
bemutatása 

3 óra 
külső előadó, 

szakértők 
25-30 

Hatásvizsgálat 
eredményeinek és 
a hálózati szakmai 
programnak a 
bemutatása 

3 óra 
külső előadó, 

szakértők 
25-30 

 

 

 

 


