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Európai Tehetségpont pályázati űrlap 

(Az űrlapon nem lehet benyújtani pályázatot, csak on-line) 

 

1. Szervezet neve  

Kérjük, írja be ide Európai Tehetségpontja (vagy Társult Európai Tehetségpontjának) nevét 

angolul és az anyanyelvén is! 

 

 1. Angol név: 

 

 2. Név az anyanyelvén: 

 

2. Kapcsolattartó adatai 

(Nem angol anyanyelvű Európai Tehetségpont jelöltek esetében kérjük, adja meg egy olyan 

kapcsolattartó nevét, aki az anyanyelven kívül más nyelven is tud kommunikálni, és adja meg 

a kérdéses nyelveket) 

2.1 Név: 

2.2 Email: 

2.3 Tel.: 

2.4 Postacím:  

 Ország:  

 Város:  

 Irányítóşzám: 

 Út, utca, házszám: 

2.5 Az anyanyelven kívül a következő nyelveken kommunikációképes:  

 

3. Európai Tehetségpont adatai 

 

3.1 Email (ha a fentitől eltér):  

3.2 Tel.: (ha a fentitől eltér):  

3.3 Postacím: 
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 Ország:  

 Város:  

 Irányítóşzám: 

 Út, utca, házszám: 

3.4 Weblap:  

3.5 A Weblapon angolul  (kötelező):  

3.6 Facebook:  

3.7 Twitter:  

3.8 Jógyakorlat-ismertetések, kiadványok, egyéb rendelkezésre álló információ (max. 100 

szó) 

3.9 Abban az esetben, ha egynél több Tehetségközpont működik az országban, kérem, 

jelölje meg, melyik Tehetségközponthoz kíván tartozni a pályázás során.  

 

Ausztria 1: Osztrák Kutató- és Támogatóközpont a Tehetségígéreteknek és a Tehetségeknek 

www.oezbf.at) 

Ausztria 2. TIBI intézet (www.institut-tibi.at); 

Németország 1: A Tehetség Tanulmányozásának Nemzetközi Központja (ICBF) 

(www.icbf.de); 

Németország 2: Dél-Német Tehetségközpont ( www.talentcentre.de)  

 

4. Jelezze, hogy korábban melyik Európai Tehetségközponttal működött már együtt! 

(többet is kipipálhat) 

 

 Ausztria: Osztrák Kutató- és Támogatóközpont a Tehetségígéreteknek és a 

Tehetségeknek (www.oezbf.at) ;  

 Ausztria: TIBI Intézet (www.institut-tibi.at);  

 Belgium: Exentra Centre (www.exentra.be); 

 Cseh Köztársaság: Nemzeti Továbbtanulási Intézet Tehetségközpontja 

(www.talentovani.cz); 

 Dánia: Tehetséges Fiatalok Akadémiája ( http://ungetalenter.dk/ ) 

 Németország: ICBF, Muenster Osnabrueck és Nijmegen Egyetem (www.icbf.de);  

http://www.icbf.de/
http://www.oezbf.at/
http://www.institut-tibi.at/
http://www.exentra.be/
http://www.talentovani.cz/
http://ungetalenter.dk/
http://www.icbf.de/
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 Nmetország: Dél-Német Tehetségközpont ( www.talentcentre.de ) 

 Görögország: Fiatal Görög Tehetségek Központja, Anatolia College (http://www.cty-

greece.gr/el )  

 Magyarország: Budapesti Európai Tehetségközpont (www.tehetseg.hu és 

www.talentcentrebudapest.eu); 

 India: Tribal Mensa Nurturing Program ( https://www.tribalmensa.org/  )  

 Írország: CTY Írország (www.dcu.ie/ctyi/index.shtml); 

 Olaszország: Jó Képességű és Tehetséges Diákok Olasz Szövetsége (www.aistap.org); 

 Litvánia: Országos Diákakadémia (www.nmakademija.lt/); 

 Hollandia: Holland Tehetségközpont (www.talentstimuleren.nl és  

www.ru.nl/its/cbo);  

 Peru: Jövő Elme Központ (https://www.facebook.com/Mente-

Futura1754359258128726/ )  

 Spain: Huerta del Rey Centre ( http://www.centrohuertadelrey.com/ )  

 Szlovákia: LEAF (www.leaf.sk);  

 Szlovénia: Ljubljanai Egyetem Tehetségközpontja (www.pef.uni-

lj.si/index.php?id=790); 

 Svájc: Oktatási és Tanárképzési Egyetem, Északnyugat-Svájc 

(www.begabungsfoerderung-schweiz.ch) 

 Törökország: EPTS Központ – Tehetségoktatás-kutatás és Gyakorlat Központ, Anadolu 

 Egyetem. https://uyep.anadolu.edu.tr/ 

 

4.  Milyen típusba tartozik a szervezete?  (többet is kipipálhat) 

 valamilyen tehetséggondozásra összpontosító szervezet/intézmény: kiemelkedő 

képességű fiatalok/ idősebbek kutatása, azonosítása, fejlesztése a szakterülete (pl. 

iskolák, egyetemi tanszékek, tehetségközpontok, kiválóság-központok, 

tehetségfejlesztésre fókuszáló művészeti vagy sportszervezetek, civil szervezetek 

stb.); 

 a tehetséggel kapcsolatos szakpolitikát alakítja országos vagy nemzetközi szinten 

(minisztériumok, helyi hatóságok); 

 tehetséggondozó programmal rendelkező üzleti vállalkozás, vállalat 

http://www.talentcentre.de/
http://www.cty-greece.gr/el
http://www.cty-greece.gr/el
http://www.tehetseg.hu/
http://www.talentcentrebudapest.eu/
https://www.tribalmensa.org/
http://www.dcu.ie/ctyi/index.shtml
http://www.aistap.org/
http://www.nmakademija.lt/
http://www.talentstimuleren.nl/
http://www.ru.nl/its/cbo
http://www.centrohuertadelrey.com/
http://www.leaf.sk/
http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=790
http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=790
http://www.begabungsfoerderung-schweiz.ch/
https://uyep.anadolu.edu.tr/
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(tehetségazonosítás, vállalati felelősségvállalási programok, kreatív légkör); 

 tehetséggondozási programokban résztvevő fiatal (és/vagy idősebb) személyek 

szervezetei; 

 kiemelkedő képességű gyermekek szüleinek szervezetei; 

 a fenti típusú szervezetek ernyőszervezete (hálózata) 

 bármely más típusú szervezet, éspedig: ........................................... 

 

6. A Tehetségpont küldetése. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai  

Kérjük, ismertesse a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos stratégiájukat/akciótervüket (a 

céljaikkal és szándékaikkal együtt),pl. azonosítás, különféle - többek között komplex - 

támogatási formák, gazdagítás, versenyek stb., kutatás, oktatás, képzés, 

tananyagfejlesztés, pályatervezés stb. (max. 250 szó) 

 

7.  Szakértelem, tevékenység és siker a tehetséges fiatalok (és/vagy idősebb 

személyek) segítése terén. Ismertesse és dokumentálja a tehetséggondozással 

kapcsolatos tevékenységeik terjedelmét szervezet összes tevékenységén belül. 

Kérjük, ismertesse múltbeli és jelenlegi tevékenységeit ezen a területen, ezek 

eredményeit és hatásait és dokumentálja, hogy mikor kezdődtek a tevékenységek és 

általában hány személyt vontak be. (max. 750 szó) 

 

8. Kérjük, ismertesse az együttműködéssel kapcsolatos korábbi tapasztalatait és jövőbeli 

terveit. A tervezett együttműködési tevékenységeket célszerű azok céljaival, sikermutatóival 

és lehetséges finanszírozási forrásaival együtt felsorolni. A lehetséges együttműködési 

tevékenységeket az alábbi pontokban soroljuk fel (max. 500 szó) 

 

Korábbi tapasztalatok:  

 

Későbbi tervek: 

 

Példák az együttműködésre:  
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 Tehetség támogatásra vonatkozó gyakorlatok, vagy tehetséggel kapcsolatos kérdések 

megosztása más, megosztása Európai Tehetségpontokkal vagy Társult Európai 

Tehetségközpontokkal (pl. Programok, stratégiák/ akciótervek megosztása, 

célcsoportok szükségletei, legalább egy éves gyakorlaton alapuló adatok, jó 

gyakorlatok/ kutatási tapasztalatok webes megosztása, konferenciák szervezése, 

konferencián szereplés, Tehetségnapok szervezése, vagy azokon részvétel) 

 Együttműködés más Európai Tehetségpontokkal, más Európai Tehetségpontok 

kapcsolódó programjait hirdeti, ajtói nyitottak szakértők, más Európai 

Tehetségpontok tehetséges fiataljainak (vagy idősebb tehetségeinek) látogatása 

előtt. 

9. Európai Tehetségpontként mit tud felajánlani az Európai Tehetséggondozó Hálózat 

kialakításához? (max. 250 szó) 

 

10. Az  Európai Tehetségpontra vonatkozó információk összegzése angolul (max. 500 szó), 

Sikeres pályázás esetén ez az összefoglaló jelenik majd meg az ETSN honlapján 

(www.etsn.eu ).  

 

Fontos megjegyzések: Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a kérdésekre adott válaszok a 

megadott szó-határokon belül legyenek! Elfogadhatóak a megadott határoknál rövidebb, ám 

tartalmas válaszok is. Az Európai Tehetségközpont ellenőrzi a pályázatban foglaltak 

helytállóságát. A folyamat során az Európai Tehetségközpont további pontosítását kérhet a 

pályázóktól. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. A döntésről visszajelzés egy hónapon belül 

várható, amennyiben ez idő alatt nem érkezik válasz, a következő email címen érdeklődhet: 

qualification@echa.info.  

http://www.etsn.eu/
mailto:qualification@echa.info

