
 

A Tehetségkapu6 (NTP-TTKIR-M-20-0001) 2020/2021. évi pályázati program 
eredményei 

A programtevékenység az NTP támogatásával a Nemzeti Tehetség Alapból valósult 
meg. 

A támogatás összege: 40 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatási időszak: 2020. 07. 01. - 2021. 06. 30. 

A program célja az évek óta sikeresen működő tehetsegkapu.hu információs portál 

további működtetése, a tehetséggondozás és a tehetségfejlesztés területén működő 

intézmények és pedagógusok számára elérhető módszertani eszköztár bővítése, a 

szakmai tartalom gazdagítása, frissítése, a feladat- és tesztszerkesztő felület 

eszközrendszerének gazdagítása, valamint a tehetséggondozó tanulmányi versenyek 

online lebonyolításának lehetővé tétele volt. Ezen célok megvalósítása érdekében az 

alábbi szakmai tevékenységek valósultak meg: 

Az évek óta működő szolgáltatások megtartása mellett új funkciók kialakítására került 
sor. A továbbfejlesztett portál egy technológiailag korszerűbb és egyszerűbb 
felhasználói környezetet biztosító informatikai rendszert eredményezett, mely 
fejlettebb tesztszerkesztő és mérésszervező szolgáltatást biztosít, valamint 
lehetőséget teremt online versenyek teljes körű lebonyolítására is. A regisztrációs 
folyamatok, a feladat- és feladatlapfejlesztő valamint a teljes portál használatához 
útmutató készült. 

A továbbfejlesztett portálon több online mérést bonyolítottunk le.  

 

mérés neve időszak 

Összes 
résztvevő 
(100 főre 
kerekítve) 

mérőeszközök 

OKM digitális kiegészítő mérés 05.10.-06.04. 9 000 

szövegértés tesztanyag 
matematika tesztanyag 
COVID-19 megküzdés tanulói kérdőív 
COVID-19 megküzdés tanári kérdőív 

MaTalent tehetségazonosító 
próbamérés és főmérés 

05.19.-06.02 21 400 
matematika feladatlap 4. évfolyamos 
diákok számára 

Kárpátmedencei 
tehetségazonosító mérés 
matematikából 

01.21-01.24. 200 
matematika feladatlap 5. évfolyamos 
diákok számára 

https://www.tehetsegkapu.hu/


Idegen nyelvi próbamérés 09.13.-10.15. 15 000 
Angol nyelv tesztanyag 
Német nyelv tesztanyag 
Francia nyelv tesztanyag 

Médiaműveltség  10.11.-11.15. 7 100 

Tudatos médiamagatartás tesztanyag 
Természettudomány tesztanyag 
Tudatos médiamagatartás tanulói 
kérdőív 
Digitális ellátottság intézményi kérdőív 

 Összesen:  52 700      

 

A pedagógusok tehetséggondozó tevékenységének támogatásához szabadon 

elérhető feladatlapokat készítettünk reál-és humán tantárgyi, valamint 

tantárgyfüggetlen területeken. Így ma már 140 gyakorló feladatlap érhető el a diákok 

számára, melyek jelentős része regisztráció nélkül kitölthető. 

A pedagógusok számára interaktív, gyakorlatorientált, moduláris felépítésű képzést 

fejlesztettünk a Tehetségkapu szolgáltatásainak megismertetése, népszerűsítése 

érdekében. A képzések a Pedagógiai Oktatási Központok szervezésében, a helyi 

igényekhez, illetve a részt vevő pedagógusok feladatköréhez igazított tartalommal 

valósultak meg. 

Bővítettük, és folyamatosan aktualizáltuk a portál eseménytárában elérhető 

programokat, versenyeket. Elérhetővé tettük az Oktatási Hivatal által meghirdetett 

országos és megyei versenyek kiírását, valamint a jelentkezések dokumentációját. 

A 3-6 éves korosztály tehetségazonosítását, tehetséggondozását támogató új 

eszköztárat hoztunk létre, gyakorlatban kipróbált tehetséggondozó projektek érhetők 

el a felületen. Módszertani kísérletként a tesztszerkesztő használatával egy óvodai 

tehetséggondozó foglakozás médiatartalmakkal, tájékoztatókkal és játékokkal 

kiegészített tervét is publikáltuk. 

A tehetségazonosító kérdőíveket és megfigyelési szempontsorokat online formában is 

alkalmazhatóvá tettük. 

Pilot jelleggel három tanulmányi verseny online megszervezésére, és sikeres 

lebonyolítására került sor. 

 

Verseny neve 
Összes 

résztvevő 
Fordulók 

száma 
Kategóriák 

száma 

Horváth Mihály Középiskolai Történelem Verseny 280 2 2 

Általános Iskolai Informatika Alkalmazói Verseny 858 1 6 

Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny 90 1 2 

Összesen: 1 228   

 

Folyamatosan üzemeltetettük a portált, a program megvalósítási ideje alatt szakmai 

ügyfélszolgálatot biztosítottunk a felhasználók részére. 



Az elvégzett informatikai és tartalmi fejlesztések, valamint disszeminációs 

tevékenységünk eredményeként a felhasználók köre az alábbiak szerint alakult: 

 

Regisztrált felhasználók száma (fő) 

Intézmények 6644 

Szervezetek 225 

Pedagógusok 6281 

Diákok 14 804 

 

A TehetségKapu6 projekt zárásával párhuzamosan megkezdtük a TehetségKapu7 

projekt keretében a felhasználói kör további bővítését segítő informatikai és tartalmi 

fejlesztések előkészítését. 

 

 

 

 

    


