Tájékoztató a Tehetséghidak Program aktuális helyzetéről
2013. május 9.

Alprojekt

Aktuális tevékenység

Aktuális
tevékenység
volumene

SZÁNTÓ JUDIT
2-es, 3-as, 12-es alprojekt
2-es alprojekt
Tanórán kívüli tehetségsegítő
programok megvalósítására a
szülő-diák-pedagógus
együttműködésének fejlesztése
érdekében
3-as alprojekt
Régiók közötti tudástranszfer

12-es alprojekt
Fiatalok felelősségvállalása

Nyertes pályázatok száma:
Megkötött együttműködési megállapodások száma:
Folyamatban levő együttműködési megállapodások
száma:
Az eddig megvalósított pályázatokba bevont diákok
száma:
Nem megkezdett pályázat:
(Pályázatok megvalósítása: 2013. június 30-ig)

51 db
14 db

Facilitátoroknak szóló kézikönyv összeállítása:
Facilitátor személyek kiválasztása, és a facilitátorok
képzése 2013 nyarán:

1 db

Fórumok szervezése, a KLIK tehetséggondozással
kapcsolatos tájékoztatása 2013 tavaszán

6 db

Fórum szervezés 2014. március 31-ig

44 db

35 db
1500 fő
2 db

10 fő

Módszertani kézikönyv elkészült a Tehetségsegítő
Tanácsok, a Tehetségpontok, a tehetséges fiatalok és
szervezeteik közötti együttműködés fejlesztéséhez:
Tehetségsegítő Tanácsok III. Országos Fórumának
1 db
szervezése:
A jó gyakorlatok, programok leírására szolgáló 2013 1 db
őszére tervezett belső pályázat előkészítése:
1 db
CSEMER PATRÍCIA
4-es, 8-as alprojekt

4, 8-as alprojekt
Hátrányos helyzetű, valamint SNI
gyerekek tehetségtámogatása
Kiemelt tehetségek segítése

Nyári táborok szervezése, koordinálása, táborvezetői
megbízási szerződések megkötése
Táborok száma:
Megbízási szerződések (pedagógusokkal,
táborvezetőkkel, szolgáltatókkal)
Szerződések száma:
(2013. június 15-ig folyamatos)
Bevont gyerekek száma:

27 db

284 db
1454 fő

„Az Én Gyermekem is Tehetséges” programsorozat
vezetése
Műhelymunkák száma:
(folyamatban 2013. június 15-ig)

16 db

Megbízási szerződések száma:
(folyamatban 2013. június 15-ig)

26 db

Alprojekt

Aktuális tevékenység

Mini pilot projekt koordinálása, meghirdetése.
Együttműködési megállapodások száma:
(2013. december 31-ig)
Tanoda Jó gyakorlatok műhelymunkák:
(pedagógusok bevonásával tervezés alatt)
Személyiségfejlesztő Program
Bevont kiemelkedően tehetséges fiatalok:
Megbízási szerződések száma:
(lezajlott 2013. május 30-ig)
Pedagógus szerződések száma:
(folyamatban 2013. június 30-ig)
Csoportos fejlesztések száma:
(folyamatban2013. június 30-ig)
Szülő-pedagógus találkozók
(folyamatban 2013. május 30-ig)

Aktuális
tevékenység
volumene

10 db
90 fő

112 fő
30 db
109 db
3x30 óra

12 db

Személyiségfejlesztő Program II.ütem: (országos)
kiemelkedően tehetséges fiatal bevonása (tervezés
alatt)

200 fő

ECDL tanfolyam, diákok bevonása (tervezés alatt)

500 fő

Győryné Csomó Ildikó
5, 6-os alprojekt
5-ös alprojekt
Tehetség Piactér

Egyeztetés a szakmai szervezetekkel, kapcsolat
felvétele az Akadémiai Kutatóintézetekkel.
Szakmai együttműködések kialakítása a résztvevő
szervezetekkel 2013 végéig:
150 db

6-os alprojekt
Kortárscsoportok

Nyári intenzív táborokban műhelybeszélgetések
szervezése
(folyik a kiválasztás, hogy a 25 táborból - kor és
létszám alapján - melyekben legyen
műhelybeszélgetés)
Tervezett műhelybeszélgetések száma:

15 db

Bereczky Krisztina
7-es alprojekt
7-es alprojekt
Gazdagító programpárok

Beküldött és értékelt programpárok elbírálása, 2013.
április 30:
160 db
Nyertes programpárok megvalósításának
előkészítése, szerződések előkészítése, árajánlatok
bekérése:
Bevont diákok száma:

151 db
+5 ktsgv jav.
2228 fő

Alprojekt

Eszközbeszerzés

Aktuális tevékenység

Aktuális
tevékenység
volumene

Beérkezett pályázatok száma:
(Benyújtott pályázatok előkészítése az értékelésre;
közbeszerzésre.)
Összes beérkezett eszközigény:
Igények Ft értéke:
Értékelés, 2013. május 27 – június 6.
Bírálóbizottsági ülés, 2013. június 11.
Közbeszerzés (partnerek, lebonyolítás), egyéni
eszközök beszerzése,
2013. június - október

286 db

Benyújtott eszközigények típusai:

2600 féle

2969 db
138 mFt

Pesti-Sári Csilla
9-es alprojekt
9-es alprojekt
Képzések
Akkreditáció, könyvek, e-learning

Képzés

Akkreditációra került FAT-os képzés:
Akkreditációra jelenleg beadva képzés (2013. április
vége):
Akkreditációra beadva PAT-os képzés (2013.
március):
Programfejlesztők száma:
Folyamatban I. képzési ütem (június végéig)
Csoportos képzések:
Nyílt képzések:
Képzettek száma június végéig:
Oktatói csapat létszáma:
Együttműködő intézmények száma:
II. ütem tervei (augusztus-december)
Csoportos képzések:
Nyílt képzések:
Egyéb alprojekthez kapcsolódó meghívásos
képzések:

Könyvek

Könyvküldési akció
a Tehetségpontoknak
Könyvet igényelt Tehetségpontok száma:
(május-júniusi könyvküldési akció)
Igényelt saját kötetek száma:
Biztosított vásárolt kötetek száma:
Egyéb, a 10. alprojekthez kapcsolódó kötetek száma
(2013. május):

Kiadványok

E-learning fejlesztés

9 db
8 db
2 db
26 fő
80 db
18 db
kb. 1700 fő
kb. 200 fő
70 db

80 db
14 db
20 db

120 TP
3400 db
1200 db
2000 db

MATEHETSZ Szerkesztőbizottság: szinopszisok
száma:
Bevonni tervezett szerzők száma:

11 db
kb. 20 fő

4 e-learning tananyag
fejlesztési specifikációja előkészületben
partnerekkel egyeztetés (2013. I. félév)

4 db
2 db

Alprojekt

Aktuális tevékenység

Aktuális
tevékenység
volumene

Munkácsy Zsuzsa
10-es, 13-as alprojekt
10, 13-as alprojektek
Sikeres tehetségek bevonása
Kommunikációs offenzíva
Webfejlesztések

Webfejlesztések
Web-es felület tervezése
(informatikai közbeszerzési
eljárás)
elindult a tehetseghidak.hu weboldal és hamarosan
indul a tehetseg.hu weboldal
portálok száma:
Tanulmányi versenyek
országos szolgáltató portál:
2013. aug. vége-szept-től, jelenleg igényfelmérés,
kutatás (eredmény júniusban)
Közösségi média
elindult a projekt YouTube és Facebook oldala,
Facebook heti érdeklődők száma:
Facebook oldalt kedvelők (lájkolók) száma:
YouTube oldalon látható filmjeink száma:
YouTube oldalon látható posztok száma:
YouTube oldal első heti nézettsége:

Sikeres diákmentorok
közreműködésével
megvalósuló
természettudományos
versenyfelkészítő szakkörök

Felhívás, I. ütem, 29 szakköri pályázat
érkezett, elindult szakkörök száma:
Szerződéskötések száma a
nyertes pályázókkal diákmentorok bevonásával:
Sikeres tehetségek pályakövetése Országos
versenyzők klubja megalakul a 2013. évi OKTV
díjkiosztó alkalmával
Klubok száma:

„Tizenkettő nem egy tucat”
(Film és portréinterjúk
fiatalok életútjáról)

Felhívás, 7 pályázat érkezett,
elindult szakkörök száma:
(Együttműködési
megállapodásokat
megkötöttük a nyertes pályázókkal)

Sajtóügynökség, sajtó megjelenés Sajtókommunikáció
kommunikációs ügynökség pályáztatása (nyertes
Strategic Scope):
Eddigi sajtómegjelenés összesen:
országos sajtótájékoztató:
(újságcikkek, TV, rádió megjelenés)
ismertető füzet a projektről, kiadvány elkészült:
arculathordozók (póló, szatyor, mappa, toll stb.)
kiosztott db:
Egyéb kommunikáció

Egyeztetés a „kicsi zsenik” munkacímű
magazinműsor indulásáról (heti 26 perc a Duna TVben), adások tervezett száma 2013 szeptembertől:

2 db
1 db

5078 fő
200 fő
9 db
37 db
345 fő
25 db
120 fő

1 db
6 db

1 db
100 db
2 db
1 db
3300 db

38 db

Alprojekt

Aktuális tevékenység

Aktuális
tevékenység
volumene

Tehetségpont magazin címen 8 db 60 perces élő
rádiós magazinműsor támogatása 2013 májustól:

8 db

Tehetség-estek, Centrál Kávéház 2013
szeptembertől:

10 db

Arculattervezés, vizuális workshop 15 ígéretes fiatal
alkotóval, pályázatok száma:

37 db

Online pályázat befogadó rendszer Informatikai fejlesztés támogatása, űrlap tervezés
(OPER)
Online beérkezett pályázatok száma 2013 májusáig:

580 db

Grosschmid Péter
11, 14-es alprojekt
11-es alprojekt
Haza a magyar tehetségekkel!

Peregrinus klubok
Beérkezett pályázatok száma:
(értékelés folyamatban)

14-es alprojekt
Európai Uniós kommunikáció

„Határtalan lehetőség”
Beérkezett pályázatok száma:
(értékelés folyamatban)
Bevont (utaztatott) diákok száma:
Kísérők száma:
Nemzetközi Tehetség konferencia (European Talent
Support Network and Talent Day) 2014. május 8-10.
Előkészítő EMMI-megbeszélések száma:

9 db

38 db
110 fő
24 fő

1 db

