
 

  

Összegző beszámoló 
NTP-ENK-M-15-0001 - TehetségKapu  
 
A pályázati kategória kódja: NTP-ENK-M-15-0001 
 
A pályázat célja: egységes, nemzeti, komplex 
tehetségazonosítási rendszer kidolgozása és bevezetésének 
támogatása.  
 
A pályázaton elnyert összeg: 30.000.000 Ft  
  
A pályázat megvalósításának időszaka: a 2015. július 1 - 2016. június 30.  
 
1. Rövid összefoglaló 
 
A TehetségKapu pályázat szakmai fejlesztéseivel átfogó rendszerű segítséget kíván nyújtani 
a tehetséggondozás ügyében tevékenykedő pedagógusoknak, szakembereknek és 
segítőiknek a szakszerű tehetségazonosító tevékenységhez. A tehetséggondozás 
tevékenység- és nem teljesítményalapú. A teljesítmények az intenzív tevékenység 
következményeként jelennek meg, ezért a tehetségazonosítás és a tehetségfejlesztés nem 
választható szét. A TehetségKapu ennek a szemléletnek megfelelően működik  
A programban a hazai és nemzetközi eredményeket integráló, korszerű elméleti alapokon 
nyugvó tehetségazonosító módszerek és eszközök kerültek kifejlesztésre négy életkori 
csoportban. A módszerekhez és eszközökhöz értékelési útmutató, alkalmazási protokoll és 
módszertani ajánlás készült, amely az egyes módszerek, eszközök tartalmát, alkalmazásának 
célját, metodikáját és az eszközök által nyert információk értelmezési keretét tartalmazza.   
A kidolgozott koncepció alapján készült tehetségazonosító módszerek és eszközök két 
csoportját a helyi vizsgálatokra alkalmas tehetségazonosító módszerek és eszközök és az 
online játékok alkotják. A fejlesztések pilot program keretében kipróbálásra kerültek, így 
korrekciójuk a pedagógiai gyakorlat tapasztalatai alapján történt meg. A TehetségKapu 
pályázatban fejlesztett módszerek és eszközök a TehetségTár informatikai felületen 
(www.tehetsegkapu.hu) elérhetők és alkalmazhatók. Mindezeken túl a TehetségTár 
informatikai rendszer az Országos Kompetenciamérés tanulói eredményeit és az új, komplex 
tehetségazonosítási rendszert összehangolja, és az eredmények alapján kirajzolódik a tanulók 
tehetségprofilja. 
 
2. Szakmai tevékenységek  
 
A projektindító konzultációkon a szakmai team tájékozódott az NTP keretében a korábbi 
években a tehetségazonosítást támogató kezdeményezésekről, ajánlásokról, tanulmányokról. 
A további konzultációk a szakmai alapvetések, vizsgálandó tehetségterületek, lehetséges 
eszköztípusok átgondolását szolgálták, és mindezek eredményeként kidolgozásra került a 
komplex tehetségazonosítási rendszer koncepciója. 
A koncepció készítéssel egy időben zajlott a pedagógusok attitűdmérése, amelynek 
eredménye meghatározta az elméleti keretek kiindulópontjait. Ezt a pályázatban előzetesen 
nem terveztük, de szükségesnek ítéltük, hiszen a tehetséges tanulók megtalálásában és a 
fejlesztés során kiemelkedő jelentőségű a tanárok szerepe és szemlélete. 

http://www.tehetsegkapu.hu/


 

  

 
 
Ezt követte az eszközök fejlesztése, a számítógépes adaptáció lehetőségének informatikai 
előkészítése (a TehetségTár programmal együttműködésben) és az alkalmazási protokollok 
megalkotása. A fejlesztett szakmai anyagok és az informatikai felület birtokában került sor a 
pilot program lebonyolítására 62 intézmény és 344 gyermek/tanuló bevonásával. A programra 
felkészítő képzéseken 75 pedagógus kapott tájékoztatást az elméleti alapvetésekről, a 
tehetségazonosítás eszközeiről és a kipróbálás részletes feladatairól.  
A kipróbált tehetségazonosító eszközök adatainak összegzése és a pedagógusok 
visszajelzéseinek feldolgozása után megtörtént a helyi és online tehetségazonosító eszközök 
korrekciója, az útmutató véglegesítése és az összegző tanulmány elkészítése. 
 
3. A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása 
 
A pályázati program átfogó rendszerű segítséget kíván nyújtani a tehetséggondozás ügyében 
tevékenykedő pedagógusoknak, szakembereknek és segítőiknek a szakszerű 
tehetségazonosító tevékenységhez. Olyan vizsgálati protokoll kidolgozása volt a célunk, 
amely alkalmazásképes formában átadható, fenntartható, ellenőrizhető. A pályázat 
eredményeként a TehetségTár informatikai felületen elérhetők és alkalmazhatók a 
tehetségazonosító, tehetségfejlesztő eszközök. A tehetséggondozás tevékenység- és nem 
teljesítményalapú. A teljesítmények az intenzív tevékenység következményeként jelennek 
meg, ezért a tehetségazonosítás és a tehetségfejlesztés nem választható szét.   
A hatékony tehetséggondozás, mint minden egyéb jelentős hatású tevékenység befogadó 
jellegű, ezért mindenki számára hozzáférhetővé tehető és teendő a kiemelkedő teljesítmények 
elérése érdekében. A TehetségKapu és TehetségTár ennek a szemléletnek megfelelően 
működik. A bekerüléshez elsősorban a tevékenység megfigyelését illetve fejlesztő játékokban 
mutatott eredményességet veszi alapul. A tehetségprofil alapján ajánl további programokat, 
fejlődési lehetőségeket. A szakmai ajánlásban nem a tehetség azonosítása, hanem a tehetség 
vizsgálata a hangsúlyos. Ahhoz, hogy kiderüljön, milyen programokra van szükség, ismerni 
kell a populációt, amelynek szólnak ezek a programok. Amikor pedig egy program indul, akkor 
a program célcsoportjának a beválogatásához van szükség a sok szempont szerint történő 



 

  

vizsgálatokra. Így a program és a célcsoport hatékonysága nő. Tehát nem tehetség 
kiválogatás, hanem a programokba történő beválogatás a sokrétű vizsgálatok célja. Vagyis a 
végső cél nem a tehetségek azonosítása, hanem a tehetségfejlődés előmozdítása. A rendszer 
a tehetségek aktuális fejlődési igényeinek megfelelő programokat, módszereket és mentorokat 
keres, miközben mindezt regisztrálja. 
 
4. A pályázati támogatásból megvalósult programok tapasztalatai 
 
A szakmai team tagjai 9 alkalommal tartottak személyesen konzultációt, amelyeken 
megvitatták az előzetesen elkészült és megküldött szakmai anyagokat, és meghatározták a 
további feladatokat, szakmai irányokat. Több alkalommal összevont konzultációk zajlottak, 
hiszen a TehetségKapu és TehetségTár munkájának szoros tartalmi összehangolására volt 
szükség. A személyes találkozók mellett a team folyamatosan telefonon és e-mailben tartott 
kapcsolatot. 18 helyi vizsgálati és 14 online eszköz fejlesztése történt meg. 
A képzéseken összesen 75 pedagógus vett részt, ahol tájékoztatást kaptak a pályázat céljáról, 
a kipróbáló intézmények szerepéről, feladatairól. Megtörtént a kipróbálásba bevont 
tehetségazonosító módszerek, eszközök tartalmának és alkalmazásának részletes 
bemutatása és a kipróbálási folyamat ütemezésének a megbeszélése.  
A pedagógusokat a felkészítés során sikerült érzékenyíteni a tehetséggondozás korszerű 
pedagógiai megközelítésére, a téma iránti figyelem fókuszálására.  
 
 
5. A vállalt és a tejesített indikátorok száma 
 

Indikátor megnevezése  Vállalt 
indikátorszám  

Teljesített 
indikátorszám 

1. Kidolgozott komplex tehetségazonosítási rendszer 
koncepció száma  

1 1 

2. Kidolgozott komplex tehetségazonosítási protokoll 
száma  

4  4 

3. Kidolgozott alkalmazható módszerek, eljárások 
száma  

4  18 

Megvizsgált kompetenciaterület száma  2 2 

5. Megvizsgált tehetségterület száma  7 7 

6. A rendszer kidolgozásában részt vevő 
szakemberek száma  

12  21 

6.a. ebből a koncepció kidolgozásában részt vevő 
szakemberek száma  

12 7 

6.b. ebből a protokoll kidolgozásában és a 
számítógépes adaptációs lehetőség vizsgálatában 
részt vevő szakemberek száma  

7 7 

6.c. ebből a módszertani segédanyagok 
kidolgozásában részt vevő szakemberek száma  

9 21 

6.d. ebből a mérések és rendszerek 
összehangolásában részt vevő szakemberek 
száma  

4 4 

7. Kidolgozott differenciált tehetségdiagnosztikai 
módszertani segédanyagok/útmutatók száma  

4  4 

8. Összegző tanulmány száma  1 1 



 

  

9. A rendszer pilot szakaszában részt vevő intézmény 
száma  

60 62 

9.a. ebből a komplex fejlesztendő járásokban levő 
intézmény száma  

5 5 

10. A rendszer pilot szakaszában részt vevő tanulók 
száma  

200 344 

11. A rendszer pilot szakaszában részt vevő 
pedagógusok száma  

60 62 

12. A rendszer pilot szakaszában a felkészítő 
képzések száma  

3 3 

12.a. ebből a komplex fejlesztendő járásokban 
megtartott képzés száma  

1 0 

13. A képzéseken előadó szakemberek száma  3 5 

14. A képzéseken részt vevő pedagógusok száma  60 75 

 


