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Elnyert támogatás: 9 500 000 Ft 

A megvalósítás időtartama: 2010. április 15–2011. április 14. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. 

A „Vásárhelyi Tehetségpont” Régiós Tehetségdiagnosztikai 

Központ Projekt átfogó célja 

A tehetségígéretek, gyermekek és fiatalok megtalálása és integrálása, 
valamint tehetségük kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása céljából 
tehetségsegítő tevékenységek kialakítása. 

A TÁMOP 3.4.4/A program keretében kialakított országos 

tehetségsegítő program új eszközeivel a támogatott 

tehetségsegítő kezdeményezések: 

 tehetségsegítéssel, tehetséggondozással kapcsolatos 
tevékenységeiket magas színvonalon végezzék; 

 működésükről, lehetőségeikről koncentráltan, hatékonyan adjanak hírt 
minden érdekelt számára; 

 a kistérségekben, a hátrányos helyzetű régiókban és a hátrányos, 
valamint halmozottan hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek és 
fiatalok számára is elérhetőek és hozzáférhetőek legyenek; 

 képessé váljanak helyi önkormányzati, civil és magán erőforrásokat 
(pénzügyi, humán, infrastrukturális, illetve egyéb) bevonni a 
tehetségsegítés lehetőségeinek gazdagítására; 

 lehetőséget biztosítsanak tehetséges fiatalok önszerveződéséhez; 
 lehetőséget teremtsenek az egyes tehetségsegítési kezdeményezések 

közötti átjárásra, kommunikációra, a hazai és a határon túli magyar 
kezdeményezésekre 

A projekt konkrét céljai: 

 Legalább 200 tehetséges fiatal bevonása a programba 
 A tanulói önszerveződés elősegítése 
 Önkéntes feladatvállalások elősegítése 
 Társadalmi és gazdasági szereplőkkel történő kapcsolatfelvétel és 

együttműködés kialakítása 
 Tehetségdiagnosztikai rendszer működtetése 
 Mentorok bevonása a programba 



 Együttműködés a tehetségpontokkal 
 Együttműködés a Magyar Géniusz Programirodával 
 Az eredmények bemutatása 
 Pedagógusok továbbképzése 

A megvalósítás formái: 

 Projektindítás: projektmenedzsment létrehozása 
 Projektindító megbeszélés 
 Konferencia előadások 
 A tehetségazonosítás módszerének és alapelveinek meghatározása 
 Adatbázis létrehozása, adatkezelési rendszer kidolgozása, 

adatvédelem 
 A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tehetség 

ígéreteinek bekapcsolódása a projektbe 
 Mentorok, segítők bekapcsolódása a „Vásárhelyi Tehetségpont” 

munkájába 
 Szülők bevonása a tehetségsegítő programokba 
 Tehetségek bemutatása 
 Nemzetközi kapcsolatok kialakítása 
 Szponzorok támogatók bevonása 
 Önkéntes diákszerveződések támogatása 
 Együttműködés a tehetségpontokkal 
 Tehetségpont akkreditációs eljárás lebonyolítása 
 A projekt eredményeinek bemutatása 

A projekt fő tevékenységei: 

 Tehetségkonferencia 
 „Példaérték” Gálaműsor 
 Tehetségazonosító programok, rendezvények: „Jövőnk a T-É-T” 

Tehetség- Érték-Társadalmi megújulás a Nyírségi és a Tiszavasvári 
Régióban 

 A tehetség kibontakoztatását segítő egyéni és csoportos fejlesztő 
programok 

 Tehetségnap: tehetségek bemutatása a projekt során minimum 5 
alkalommal színművészet táncművészet, képzőművészeti területen 

 LEO Európa Fórumon tehetségek bemutatása, nemzetközi 
kapcsolatok kialakítása 

 Záró konferencia 

 

Támogatók 



 

 


