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Milyen előnyei vannak a Tehetségpont 
megalakításának? 

• A már korábban meglévő szakmai hagyományok, 
tapasztalatok, áttekintése, rendszerbe foglalása. 

• Új szemléletű szakmai megközelítés-tartalmi és 
szervezeti megújulás. 

• Erőforrás fejlesztés, erőforrás bevonó képesség 
javulása. 

• Megosztott tudáson alapuló tanuló közösség 
formálódása. 

• Több lehetőség a tehetséges fiatalok 
megtalálásához és fejlesztéséhez. 

 



A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács mind Magyarországon, mind a határon 
túli magyarlakta részeken kezdeményezi és támogatja Tehetségpontok® 

megalapítását. A Tehetségpont megjelölés védjegy-oltalom alatt áll.         
A Tehetségpont megjelölés és logo csak a Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége által történő engedélyeztetés, azaz a 
Tehetségpont regisztráció után használható. 



Mit csinál egy Tehetségpont? 

A Tehetségpontok négy általános feladatköre:  

 a) tehetségazonosítás 

 b) tehetséggondozás 

 c) tehetség-tanácsadás 

 d) Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás   
www.tehetség.hu        Tehetségpontok: térkép, adatbázis, 

felhívás TP alakítására, regisztráció, akkreditáció.   

Szolgáltatási tartalom, funkció és hatókör szerint: 
– Részlegesen, vagy komplexen funkcionáló Tehetségpont   

– Helyi, intézményi, települési, térségi, regionális hatókörű Tehetségpont 

– Országos/Nemzeti Tehetségpont  

 

 A hálózati együttműködés alapkövetelmény ! 

 

 

http://www.tehetség..hu


Tehetségpont – hálózatok 

Hibás Helyes 

területi kapcsolatok 

szakmai képzés tehetséggondozó kapcsolatok 

művészeti tehetséggondozó kapcsolatok 

Tehetséggondozás során: nemcsak a szakmai kapcsolatokat kell erősíteni, hanem az előre 

nem látható hasznosságú (informális) kapcsolódásokat is. 

Hálózat a tehetségnevelésben  



 
 
 
 
 

A Tehetségpontok létrehozásának  feltétele, folyamata 
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(szerk.): Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen, 95-106. o. 

LÉPÉSEK TEVÉKENYSÉGEK 

1. 

Előzetes tájékozódás 

A Tehetségpontokról 

Az eddigi értékekről  

A Tehetségpontot létrehozó szervezet tehetséggondozó hagyományairól, kialakult gyakorlatáról, a 

feltételrendszerről. 

2. 

Egyeztetés-alapítás 

A Tehetségpontot létrehozni kívánó szervezetek, illetve magánszemélyek egyeztető 

megbeszélése, a Tehetségpont alakítására vonatkozó elhatározása, legalább szóbeli megállapodása. 
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Dokumentáció 

A kitöltött regisztrációs lap bemutatása alapja a fenntartói hozzájárulásnak (költségvetési 

intézmény esetén),  illetve más illetékes testületek jóváhagyásához is szükséges (civil és más 

szervezetek esetén). 

4. 
Regisztráció 

A Tehetségpont létrehozására szolgáló regisztrációs lap kitöltése,  

www.tehetsegpont.hu 

5. 

 

Tehetségpont lettünk! Működés-felkészülés az akkreditációra. 

A szervezet a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácstól kapott visszaigazolás után nevezheti magát 

Tehetségpontnak, s kezdheti meg ezen a néven a tevékenységét. 















PARTNEREK 

Partnereknek tekinthetők mindazok a szakemberek, 

szakmai szervezetek, természetes személyek, 

közösségek, jogi személyiséggel rendelkező és nem 

rendelkező civil és egyéb szervezetek, gazdasági 

társaságok, akik szakmailag, erkölcsileg és anyagilag, 

közvetlenül, vagy közvetetten támogatják a 

Tehetségsegítés különböző formáit. 



 A PARTNEREK CSOPORTJAI 

Forrás: Kormos D.  (2011): Az együttműködő partnerek tehetségsegítő munkájának koordinálása. 
In: Mező F. (szerk.): Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen, 95-106. o. 

 

 
Partnereknek tekinthetők mindazok a szakemberek, szakmai szervezetek, 

természetes személyek, közösségek, jogi személyiséggel rendelkező és nem 

rendelkező civil és egyéb szervezetek, gazdasági társaságok, akik szakmailag, 

erkölcsileg és anyagilag közvetlenül, vagy közvetetten támogatják a tehetségeket 

és a tehetségsegítés különböző formáit. 

 
 

SZAKMAI 

TÁRSADALMI 

GAZDASÁGI 

PARTNEREK 

 

Önkormányzatok,egyházak, szülői szervezetek, civil 

szervezetek, közvéleményt formáló erővel bíró 

magánszemélyek, tehetséges fiatalok szervezetei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehetségpontok, tehetséggondozó műhelyek. Köznevelési, szakképző intézmények, Felsőoktatási 

intézmények. 

Közművelődési, Közgyűjteményi intézmények. Nem önkormányzati fenntartású intézmények 

Pedagógiai szakszolgálati intézmények. Pedagógiai- szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények. A 

tehetséges fiatalok és közösségeik Határon túli magyar tehetségsegítő szervezetek, más külföldi szakmai 

szervezetek. Társintézmények, Gyakorlóhelyek. 

Szakmai civil szervezetek,Természetes személyként közreműködő szakemberek Mentorok. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamarák,Egyéni és társas vállalkozások,támogató magán 
személyek,térség és területfejlesztési társulások. 

       



PARTNEREK  A PROGRAMHOZ  VALÓ 

KAPCSOLÓDÁS  ALAPJÁN 

FUKCIONÁLIS 
KÖZVETLEN 
PARTNEREK 

POTENCIÁLIS 
KÖZVETETT 
PARTNEREK 

HÁTTÉR 
PARTNEREK 

A TEHETSÉGSEGÍTÉS 
PROGRAMJA 



A PARTNERI TÉRKÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

Forrás: Kormos D.  (2011): Az együttműködő partnerek tehetségsegítő munkájának koordinálása. 
In: Mező F. (szerk.): Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen, 95-106. o. 

 

PARTNER 

 

FUNKCIONÁLIS 

 

POTENCIÁLIS 

 

HÁTTÉR 

 

FELADAT 

 

SEGÍTŐ 

 

 

SZAKMAI 

 

 

TÁRSADALMI 

 

 

GAZDASÁGI 

FUNKCIONÁLIS 
Partner 

POTENCIÁLIS 
Partner 

HÁTTÉR  
Partner 

 
TEHETSÉGSEGÍTŐ 

PROGRAM 

 



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET ÉS 
EGYÜTTGONDOLKODÁST! 

 

 

Kormos Dénes 
kormosnet@gmail.com 


