
31+8 = MTM HÁLÓZAT

Ujváriné Gercsák Anikó
alprojektvezető



MINŐSÍTETT TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELYEK

Az ÚNK tehetségfejlesztési 
feladatainak gyakorlati 

megvalósítása

Elkötelezett 
tehetséggondozó 

tevékenység, dokumentált 
eredmények

Az MTM hálózat a 
horizontális tanulás terepe



MENTORÁLÁS

„A mentorálás új lehetőségeket nyitott meg a számomra, új területeket

ismerhettem meg és sajátíthattam el. A Tanárnő segítségével kihasználtuk az

erősségeim nyújtotta lehetőségeket és bővítettük szakmai ismereteimet.

Hogyha most állnék friss gimnazistaként a Gimnázium kapui előtt, akkor is a

Tanárnőt választanám mentoromként. A mentorálás nélkül ma sokkal

kevesebb lennék.”(12. évfolyam)

„A mentorálás egy extra keretet biztosított az egyéni foglalkozásra. Így azokat

a tulajdonságait is tudtuk erősíteni, amikhez az iskolai tanulmányok nem

igazán tettek hozzá: előadókészség, készülési módszerek, elmélyülés,

kudarctűrés, problémák feldolgozása. Öröm volt együtt dolgozni, azt hiszem,

igazi mester-tanítvány viszony alakult ki kettőnk között.”

„Felismerni, hogy az ember tud valamit és fontos – elsodró erejű dolgok,

amelyeket a pedagógus személye hoz létre és erősít fel.” (Dr. Bagdy Emőke)



ALAPFELADATOK

▪Tehetségszűrés, azonosítás, beválogatás

▪Komplex tehetséggondozó programok megvalósítása

▪Kontroll és nyomon követés

▪Tehetségtanácsadás, szakmai konzultáció biztosítása a

szülők, a pedagógusok, a tehetségekkel foglalkozó

szakemberek, illetve intézmények számára

▪Egyéni, sajátos arculatot kifejező jó gyakorlatok

kifejlesztése, amely eléri az adaptálhatóság szintjét

▪Hálózati együttműködés



HÁLÓZATI FUNKCIÓK

▪Tudásmegosztás (az alap,-és középfokú iskolatípusok között)

▪A tehetségek azonosítása, feltárása és gondozása

▪ Jó gyakorlatok, tehetségtantervek, programok, szolgáltatások

megosztása

▪Műhelymunkák, tehetséggondozó programok szervezése

▪Kapcsolattartás és együttműködés egyéb köznevelési

intézményekkel, más intézménytípusokkal, szakemberekkel,

civil szervezetekkel



JÓ GYAKORLATOK

INTÉZMÉNY NEVE JÓ GYAKORLATA

Bárczi EGYMI, Kaposvár
Mindenki tehetséges valamiben

(Művészeti nevelés)

Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd BÉKA matematika

Hild József Építőipari Szakgimnázium,

Győr

RE-bútorok készítése újrahasznosított

anyagokból

Gáspár András Szakgimnázium és

Szakközépiskola, Kecskemét
Kreátor Színházi Műhely

Radnóti Miklós Általános Iskola, Mór Szabaduló szoba

Neumann János Gimnázium,

Szakgimnázium és Kollégium, Eger
Vállalkozói verseny szervezése

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola, Szandaszőlős

Lőrincz-féle komplex tantermi

játékrendszer



EGYEDI TÁMOGATÁSOK

▪ Intézményi programfelelős többlettevékenységének díjazása

▪ Műhelybeszélgetések és tehetséggondozó programok szervezésének 

támogatása (utazás, előadó díjazása, catering)

▪ Egyéni mentorálás támogatása mentortanárok finanszírozásával

▪ Folyamat-tanácsadói segítség igénybevételének lehetősége

▪ Díjmentes, akkreditált pedagógus továbbképzések biztosítása

▪ Utazási költségtérítés lehetősége

▪ Szakmai konferencián való pedagógus részvétel támogatása

▪ Nemzetközi tapasztalatszerzés támogatása

▪ Információs és szakmai anyagok összeállítása

▪ Irodaszer támogatás

▪ Egyedi igények alapján tehetség,- és készségfejlesztő eszközök biztosítása

▪ Ösztöndíj-támogatás mentorált tanulók számára



TANULÓI REFLEXIÓK

▪ Egyre jobban zárom a szívembe a matematika rejtelmeit, az órák

minden percét élvezem. (Garay Gimnázium, Szekszárd, 10.évfolyam)

▪ Amióta a tanárnő szárnyai alatt vagyok, sokkal szebbnek látom a

világot. (Műszaki SZC Hild, Győr, 12. évfolyam)

▪ A leghálásabb azért vagyok a mentoromnak, mert önbizalmat adott,

amire nagy szükségem volt. (Vári Emil Általános Iskola, 8. évfolyam és

Bessenyei Gimnázium, Kisvárda)

▪ Boldog vagyok, hogy részt vehetek ebben a mentorprogramban, mert

sok téren fejlődhetek, nem csak a tanulmányok területén. Arra

ösztönöz, hogy a lehető legértékesebb és leghasznosabb tagja legyek

a társadalomnak. (Türr István Gimnázium, Pápa,11. évfolyam)



MINŐSÍTETT TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELYEK 

MONITOROZÁSA

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek minősítési eljárásának

kézikönyvében leírt eljárásrend szerint a Minősített Tehetséggondozó

Műhely cím újraminősítés nélküli birtoklásának időtartama 5 év.

Ezen időszak alatt monitoring formájában évente áttekintésre kerül a

szervezetben folyó tehetséggondozó munka a monitoring látogatás

és a szervezet által beküldött adatok alapján.

Az adatszolgáltatáshoz és a monitoringlátogatáshoz kapcsolódó

kiemelt vizsgálati szempontokat az Új Nemzedék Központ adja ki a

Minősített Tehetséggondozó Műhely számára minden tanév elején.

Az intézményeknek a monitorozás a pályázati vállalások, feladatok

nyomon követése mellett szakmai-módszertani támogatást,

megerősítést is jelent.



PEDAGÓGUSOK

MTM-ek 
munkatársai

• 39 
programfelelős

• 95
mentor

Pedagógus-
továbbképzések

• 5 fajta
képzés

• 19
helyszín

• 46
csoport

• 813
résztvevő

Műhelymunkák

• 82
műhelymunka

• 131
előadó

• 3235
résztvevő



TANULÓK

370

1052

2268

Mentorált tanulók
(egyéni mentorálás)

Tanulmányúton részt vevő
tanulók
(28 utazás)

Támogatott
tehetséggondozó
programokon résztvevők
(49 támogatott program)



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


