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„H a a tehetséges gyermeknek nemsegítünk abban,
hogy a képességeit kibontakoztassa, az társadalmi
tragédia.”

(Gallagher)



Intézetünk tehetséggondozó munkája
VERSENYSZERVEZÉS

� Versenyek szervezése, koordinálása
� 34 verseny közel 4000 gyerek

� országos szervezésűek 22 db
� megyei szervezésűek 12 db

� óvodai, általános iskolai, középiskolai



„Tiszán innen, Dunán túl” 
országos népdaléneklési verseny 



Kreativitásfejlesztés – a 
rajzverseny segítségével





Versenyekre felkészítő szakkörök

�OKTV előkészítő matematikából
�Általános iskolások részére kémia 

szakkör Gyöngyösön, Hatvanban és 
Egerben



Változások …

- „Polgár az európai demokráciában”

c. verseny
LADIK
médiavetélkedő 
A VARÁZSTORONY vetélkedő

� + SNI Tehetségeket Segít ő Tanács
Országos Szépíróverseny SNI tanulók 
részére





Elismerések a kiválóságoknak



A sportban kiemelkedők 
elismerése 

2012. évtől közös szervezésben a Heves 
Megyei Diáksport Szövetséggel



A HMPI Tehetségpontja



Tehetségpont

A Tehetségpont elsődleges funkciója a tanácsadás, a 
lehetőségek, az információk személyre szabott 
megmutatása a tehetséges fiataloknak. 

A tehetségpont feladatai:
� tehetséggondozás
� tanácsadás
� koordináció
� hálózatfejlesztés







Heves Megyei Tehetségsegítő 
Tanács

• 2011. április 1. 
• Megalakulása





Heves Megyei Tehetségsegítő 
Tanács

Programok, elvégzett feladataink

Együttműködés kialakítása és működtetése
� J-N-SZ  Megyei Tehetségsegítő Tanáccsal
� Körös-Vidéki Tehetségsegítő Tanáccsal
� Salgótarján-Fülek Térségi Tehetségsegítő 

Tanáccsal



Programok, elvégzett feladataink

� Segítségnyújtás, tanácsadás a TÁMOP 3.4.3. 
pályázathoz

� Két helyszínen (2 kistérségben) szerveztünk 
programot – Parád és Bélapátfalva
„Hogyan kapcsolódjunk be a Nemzeti 

Tehetségprogramba? 

Heves Megyei Tehetségsegítő 
Tanács



2013. év 

Tehetséghidak projekt 
- tanács által elnyert -
„Felfedezettjeink” és „Határtalanul”  
pályázatok támogatásával 
Gledura Benjámin sakkozó 
tehetség 
halad a nagymesteri fokozat felé 

Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács



2013. év

„Tizenkettő nem egy tucat” 
nyertes pályázatunkon 12 heves megyei 
tehetséges fiatalt mutattunk be film és riport 
készítések segítségével

Heves Megyei Tehetségsegítő 
Tanács



2013. év eddigi eredményei
Sikeres pályázat a Tehetségsegítő Tanácsok 
működésének segítésére – NTP-TTM-12-P-
0008

� konferenciák
� műhelyfoglalkozások
� kiváló tehetségprogramokat tartalmazó 

kiadvány 

Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács



2013/2014.

Mentorálás
1 Tehetségsegítő Tanács létrehozásának 
segítése
3 Tehetségpont regisztrációjának támogatása
A Mentor Tehetségsegít ő Tanács cím 
elnyerése.
Szülői fórum tartása
Tehetséghidak –
Tudástranszfer tartásának
segítése 4 helyszínen



2013/2014.

Felfedezettjeink pályázatra 2 fő tehetség 
ajánlása

Tóth Róza – díjazott

Tóth Vilmos







Továbbképzések, konferenciák

�30 órás akkreditált továbbképzések
�Megyei szervezésű konferenciák



KÖSZÖNÖM  MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!

szalkai.maria@heves-pki.hu


