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Új Nemzedék Központ Nemzeti Tehetség Központ

Átalakulás és folytonosság

Nemzeti Tehetség Központ

• 2019. október 1.

tehetséggondozást támogató projektek

• ifjúságügy és tehetségügy szétválása

folytatódó szakmai tevékenységeink

• Tehetségek Magyarországa és NTP-s projektek



online és papír-ceruza alapú mérőeszközök fejlesztése

Tevékenységeink I.

tudományos kutatások

új, hiánypótló képzések tehetségmentoroknak,
tehetséggondozó szakembereknek

Minősített Tehetséggondozó Műhelyek



Tevékenységeink II.

nemzetközi tehetségkonferenciák, Tehetségfesztivál

Bonis Bona, Tehetségbarát Önkormányzat Díj

Londoni Tehetségközpont

egyéni fejlesztést támogató programok



Folytonosság: egyes tevékenységeink eredményei részletesebben



Mérési rendszer fejlesztés - papír-ceruza alapú tesztek

saját fejlesztésű kreativitás teszt

Woodcock-Johnson IV. intelligencia 
teszt adaptálása

hiánypótló, esélyteremtést 
támogató



Mérési rendszer fejlesztés - online képességtesztek

Kristályos és fluid intelligencia mérése: SAM (Scrambled Adaptive
Matrices) és NoVo (New Online Vocabulary) tesztekkel

Az online mérési rendszer eddigi kipróbálása számokban 
Feladatellátási helyek száma: 798, tanulószám: 14.100 fő

Új fejlesztésünk: „TehetségMozaik” tanári értékelő eszköz





Új Nemzedék Központ Nemzeti Tehetség Központ



Londoni Tehetségközpont



Londoni Tehetségközpont

Célcsoport

• az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményeibe jelentkező és felvételt 

nyert fiatalok

• az Egyesült Királyságban tanuló, kutató 18–35 év közötti, tehetséges 

magyar fiatalok, akik graduális, posztgraduális vagy kutatói rész-

programokban vesznek részt: akiknek híd és információs bázis vagyunk

• az Egyesült Királyságban dolgozó, 18-35 év közötti tehetséges magyar 

szakemberek: akiknek a hazai munkaerőpiacról adunk információkat 



A projekt szolgáltatásai

tehetségek bemutatkozása
rendezvények, 
konferenciák



A Londoni Tehetségközpont partnerei



Eredmények számokban

190 db megvalósított szakmai program

29.800 fő személyes elérés (képzéseinken, 
rendezvényeinken keresztül)

95 stratégiai támogató partner



Egyéni és csoportos fejlesztő programok



Tehetségmentorálás

39 iskola – iskolánként 2-3 
tehetségmentor

képzések, szupervízió

tehetségterületi és szocio-
emocionális fejlesztés, támogatás



Életpálya tervezést támogató programok

2000 fiatal

önismeret, képességek tudatosítása

pályaismeret



Tudomány, én szeretlek!

gazdagító program

szemléletformálás és 
pályaorientáció

több tudományterület



NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT





Köszönöm a figyelmet!


