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Iskolai tehetséggondozás


A pályázat kiírásra került.



Célok (nem teljes felsorolás):
esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatása
pedagógusok szakmai módszertani felkészítése a
tehetségek felismerésére és segítésére
 a tehetséggondozás módszereinek, eszközeinek
fejlesztése





Pályázható összeg: min. 5 M Ft – max. 20 M Ft



A támogatás mértéke: 100 %
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Akik pályázhatnak:
1. Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó nevelési,
oktatási intézmények (annak szervezeti formájától függetlenül)
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, jogi személyiséggel
endelkező, önállóan működő és gazdálkodó nevelési, oktatási intézmény
(annak szervezeti formájától függetlenül).
Azon nevelési, oktatási intézmény, mely gazdálkodási jogköre
tekintetében nem önálló, azt Gazdasági Szervezet (továbbiakban: GSZ)
gyakorolja, csak a GSZ-szel, mint végrehajtásban résztvevő
szervezettel együtt pályázhat.
2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi
intézmények1 közül a következő, önállóan működő és gazdálkodó
intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül):
- könyvtár
3. A fenntartó pályázhat azon nevelési, oktatási intézmény, illetve 2. pontban
felsorolt intézmények esetén, amely önállóan nem pályázhat (KSH
besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló
8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján)

Akik NEM pályázhatnak





aki a TÁMOP 3.4.3-08 „Iskolai tehetséggondozás” című pályázati
konstrukcióban hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
A TÁMOP-3.4.4/A „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar
Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program” kiemelt projekt
kedvezményezettje
jogi személyiséggel rendelkező forprofit szervezetként, egyéni
vállalkozóként működő fenntartók

Támogatható képzések köre:
I. Pedagógusok továbbképzése
 Pedagógusok részvétele a tehetség-felismeréssel,
tehetséggondozással, tehetségtanácsadással kapcsolatos
továbbképzéseken
 A pedagógusok tehetséggondozással/tehetségsegítéssel
kapcsolatos (10-120 órás) akkreditált továbbképzéseken való
részvétele. Egy főnek minimum 30 óra képzésen kell részt vennie.
 A tervezett képzéseken résztvevők 70%-ának a projektidőszak első
félévében meg kell kezdeniük a képzéseken való részvételt.
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II. Tehetségazonosítást-, felismerést és tehetségsegítést, tehetség
tanácsadást lehetővé tevő programok szervezése, megvalósítása
 A tehetségazonosítást, tehetség-felismerést, tehetségsegítést,
tehetségtanácsadást segítő programok kidolgozása, gyakorlatban történő
alkalmazása a választott képességterületeken, legalább 3 és legfeljebb 5
képességterületre kötelezően.
 Képesség-, érdeklődés-, motivációvizsgálat a különböző képességterületek
fejlesztését szolgáló programok megvalósítása érdekében.

 Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása a tehetséges tanulók számára.
 A tanulók számára a tanév folyamán heti rendszerességgel szervezett, tanórán
kívüli tehetségsegítő programok tervezése, megvalósítása és értékelése.

III. Tehetséges és eredményes tanulók támogatása (többek között a
tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport
összeegyeztetésével)
 A tevékenység választása esetén legalább 5 fő számára forgatókönyv
(edzésterv, fejlesztési terv) kidolgozása kötelező a tehetséges, ám iskolai
tanulmányaiban felzárkóztatásra szoruló tanulók számára
 A pedagógusok, edzők, pszichológusok, gyermekkel foglalkozó szakemberek
által készített egyéni fejlesztési tervek alapján felzárkóztató foglalkozások
 Pályaorientációs tanácsadás, karriertervezésben segítségnyújtás a tehetséges
tanulók számára

IV. Tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási szünetben
megvalósított tehetséggondozó programok
 Tehetséges gyerekek és tanulók számára szervezett bentlakásos tehetségsegítő
program szervezése, megvalósítása.
 Tehetséges gyerekek és tanulók számára szervezett nem bentlakásos
Korlátok: lásd a www.nfu.hu/uj_palyazat_az_iskolai_tehetseggondozas_fejlesztese_erdekeben
Linken.

V. Tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba
szerveződésük elősegítése
 A szereplők egymásnak nyújtott konkrét tehetségsegítő tevékenysége
(együttműködés a tehetségazonosításban, tehetséggondozásban,
tehetségtanácsadásban)
 A szereplők között gyerekek, tanulók közvetítése, tehetséges gyerekekkel,
tanulókkal kapcsolatos segítség adása, kérése.
 A szereplők között mentorok közvetítése.
 A szereplők által szervezett közös rendezvények (pl.: Tehetségnapok

VI. Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása (iskolai
egyéni, vagy csapat; iskolai, területi fordulós, egyéni, vagy csapat;
területi internetes/levelezős és személyes megjelenésű egyéni, vagy
csapat)
 Iskolai egyéni, vagy csapatverseny lebonyolítása
 Iskolai, területi/megyei fordulós egyéni, vagy csapatverseny lebonyolítása
 Többfordulós megyei internetes/levelezős a döntőben személyes megjelenésű
egyéni, vagy csapatverseny lebonyolítása
 A sikeres (1-3. helyezett) versenyzők és felkészítő tanáraik elismerése és
díjazása

VII. A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérők (tanulók és
pedagógusok) bevonása az egymásra épülő tehetségsegítő
regionális-, megyei-, körzeti programokba
 A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérők (tanulók és
pedagógusok) bevonása az alacsonyabb intézménytípusban szervezett
versenyek tartalmának kidolgozásában, tervezésébe, lebonyolításába.
 A sikeres felkészítő tanárok számára szakmai programok szervezése.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
 pedagógusok tehetséggondozással, tehetségtanácsadással kapcsolatos
továbbképzése
 tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba
szerveződésük elősegítése

Projekt területi korlátozása:


Kizárólag közép magyarországi régió területén

Pénzügyi feltételek és állami támogatások:




Vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max. 20
millió Ft
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ÉRDEKLŐDÉS esetén a további lépések



INFORMÁCIÓS adatlap kitöltése és visszaküldése
Személyes találkozóra időpontjavaslat a potenciális
képző céggel (Peerformance Kft.)

TOVÁBBI ÉRDEKLŐDÉS esetén a
következő lépések




Személyes találkozó a képző céggel, a képzési ajánlat
pontosítása
Személyes találkozó a pályázatíró céggel
A pályázat elkészítése és benyújtása (határidő: május
15-ig)
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