
 

  

Összegző beszámoló 
NTP-TTKIR-M-15-0001 - TehetségTár  
 
A pályázati kategória kódja: NTP-TTKIR-M-15-0001 
 
A pályázat célja: a tehetségazonosítás és tehetséggondozás 
koordinációját valamint a tehetségkövetést támogató 
információs rendszer létrehozásának támogatása. 
 
A pályázaton elnyert összeg: 80.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás. 
 
A pályázat megvalósításának időszaka: a 2015. július 1 - 2016. június 30.  
 
Rövid összefoglaló  
 
A TehetségTár pályázat keretében a tehetségazonosító, tehetséggondozó tevékenységek és 

azok eredményeinek rögzítésére alkalmas web-alapú szoftver kifejlesztése történt meg, a 

tehetségügy eddigi szerteágazó kezdeményezéseinek összefogása érdekében. Az 

eredményes tehetséggondozás olyan feladat, amely csak az érintett populációk ismeretére 

épülhet. Ezért volt fontos egy olyan TehetségTár létrehozása, amely információs bázist biztosít 

a tehetségazonosításhoz, a tehetséggondozó programokhoz és a tehetségek nyomon 

követéséhez. A kialakított informatikai rendszer alkalmas a hatékony tehetséggondozó 

módszerek megismertetésére, terjesztésére, és a tehetségprofil alapján személyre szóló 

ajánlásokkal segíti a tehetségek számára legmegfelelőbb program, mentor megtalálását. 

Ezáltal a TehetségTár a tehetségek fejlődését támogató optimális környezet lényeges eleme. 

A szakmai tevékenységek bemutatása 
 

A projektindító konzultációkon a szakmai team tájékozódott az NTP keretében a korábbi 

években a tehetségazonosítást támogató kezdeményezésekről, és megalapozta az 

együttműködést a TehetségKapu és MaTalent pályázatok szakmai fejlesztőivel. Kidolgozásra 

kerültek a tehetségazonosító és tehetséggondozó tevékenységek informatikai adatbázisban 

történő rögzítésének szakmai szempontjai. A szakmai szempontok alapján elkészült a 

tehetségazonosító, tehetséggondozó tevékenységek és azok eredményeinek rögzítésére, 

valamint az oktatási informatikai rendszerekkel (KIR, OKM) való összekötésre alkalmas web-

alapú szoftver igény - és funkcionális specifikációja. Elkészült a web-alapú szoftver 

kipróbálásra alkalmas verziója, lezajlott a rendszer előzetes tesztelése, valamint megtörténtek 

a tesztelés alapján szükséges hibajavítások. 2016. május 6-12. között lezajlott a rendszer 

kipróbálását célzó pilot program 60 intézmény, 116 pedagógus és 267 gyermek/tanuló 

bevonásával. A kipróbálás adatainak összegzése és a pedagógusok és diákok 

visszajelzéseinek feldolgozása után megtörtént az informatikai rendszer korrekciója 

(hibajavítások és új funkciók beépítése), a felhasználói útmutatók véglegesítése és az 

összegző tanulmány elkészítése. 



 

  

3. A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása 
 
A pályázati program eredményeként működik a tehetségazonosító, tehetséggondozó 

tevékenységek és azok eredményeinek rögzítésére alkalmas web-alapú szoftver. A rendszer 

biztosítja az egységes, komplex tehetségazonosítási rendszerhez és a fejlesztett és kipróbált 

szakmai programokhoz való hozzáférés lehetőségét a pedagógusok, diákok és a nevelési-

oktatási intézmények számára. A pedagógusoknak lehetőségük van megismerkedni új 

tehetségazonosító eszközökkel, és azokat használni a diákjaik körében, valamint közzétenni 

az általuk végzett tehetséggondozó tevékenységeket és azok eredményeit. A 

gyermekek/diákok számára elérhetőek a tehetségazonosító és tehetségfejlesztő – a 

TehetségKapu pályázat keretében fejlesztett – online eszközök, valamint a pedagógusok, 

nevelési oktatási intézmények és egyéb tehetséggondozással foglalkozó szervezetek által 

közzétett tehetséggondozó programok, versenyek listája. Az információs rendszer a 

tevékenység megfigyelését illetve fejlesztő játékokban mutatott eredményességet alapul véve 

kirajzolja a diákok egyéni tehetségprofilját, amely alapján szakmai szempontok szerint 

kidolgozott algoritmusok segítségével személyre szóló programajánlatokat ad a tehetséges 

fiataloknak. A tehetségazonosítás tehát nem öncélú folyamat, mert az a lényege, hogy a 

tehetséges fiatalokat a számukra leginkább megfelelő tehetséggondozó programba (vagy 

mentorhoz) irányítsa. A rendszer lehetővé teszi továbbá azon területek azonosítását, 

amelyeken a tehetségpopuláció jellemzői alapján hiányos és bővítendő a programkínálat. 

 
Az információs rendszerről készített tájékoztatás minden tehetséggondozásban érintett 

szervezethez eljut az Oktatási Hivatal megfelelő hírcsatornáin keresztül, így növelve az 

érdeklődést az információs rendszer és az abban szereplő tehetséggondozó programok iránt. 

 



 

  

4. A pályázati támogatásból megvalósult programok tapasztalatai 
 

A szakmai team tagjai 7 alkalommal tartottak személyesen konzultációt, amelyeken 

megvitatták az előzetesen elkészült szakmai anyagokat, és meghatározták a további 

feladatokat, szakmai irányokat. Több alkalommal összevont konzultációk zajlottak, hiszen a 

TehetségTár a TehetségKapu munkájának szoros tartalmi összehangolására volt szükség. A 

személyes találkozók mellett a team folyamatosan telefonon és e-mailben tartott kapcsolatot. 

Emellett a team egy része napi kapcsolatban állt egymással az Oktatási Hivatalon belül, ami 

nagyban segítette a projekt előrehaladását, annak finomítását. A pilot programra felkészítendő 

62 pedagógus kapta meg a pályázat céljáról, a kipróbáló intézmények szerepéről, feladatairól, 

az informatikai rendszer használatáról szóló útmutatót. A pályázati program eredményeként 

működik a TehetségTár honlapja, elérhetők a tehetségazonosító eszközök, az online játékok, 

a tehetségprogramok és a diákok eredményei. 

5. A vállalt és a tejesített indikátorok száma 

Indikátor megnevezése Vállalt 
indikátorszám 

Teljesített 
indikátorszám 

1. A program megvalósításában szerepet vállaló 
szakemberek száma 

29 46 

1.a. ebből a web-alapú szoftver fejlesztési 
tapasztalattal rendelkező szakember száma 

6 6 

1.b. ebből a tehetséggondozási tapasztalattal 
rendelkező szakember száma 

2 2 

2. A kifejlesztett információs rendszer reprezentatív 
mintájába bevont tanulók/hallgatók száma 

200 267 

2.a. ebből a fiú/férfiak száma 80 126 

2.b. ebből hátrányos helyzetű tehetségek száma 10 43 

2.c. ebből általános iskolás tanulók száma 100 119 

2.d. ebből középfokú oktatásban tanulók száma 50 103 

2.e. ebből felsőoktatási hallgatók száma 20 23 

3. A kifejlesztett információs rendszer reprezentatív 
mintájába bevont intézmények száma 

60 60 

3.a. ebből központi régióban lévő intézmények 
száma 

20 23 

3.b. ebből komplex fejlesztendő járásban lévő 
intézmények száma 

5 5 

3.c. ebből általános iskolák száma 30 30 

3.d. ebből középfokú intézmények száma 15 15 

3.e. ebből felsőoktatási intézmények száma 5 5 

4. Kidolgozott rendszerleíró, alkalmazói, felhasználói terv 
száma 

1 3 

5. Kidolgozott adatlapok száma az adatszolgáltatáshoz 10 10 

6. Szakmai kiadványok száma 1 1 

 


