Eseménynaptár
2016. január 01 – 2016. február 15.

Időpont

Helyszín

Esemény

2017. január 10-ig

Debrecen

Egyeztetés

a

debreceni

koordinátorral

és

mentorokkal
2017. január 16.

Debrecen

A Tehetségmentor program (TMP) korábbi
dokumentációinak
(beszámolók,

felmérése,

kiértékelése

időbeosztások,

programok,

költségvetés átnézése).
2017. január

Debrecen

A

Tehetségmentor

programmal

kapcsolatos,

hatékonyság növelése céljából megfogalmazott
fejlesztési javaslatok elkészítése.
2017. január 14.

Budapest

Elnökségi ülés

2017. január 20-21.

Budapest

Educatio

2017. január 31.

Budapest

Választmányi ülés

2017. február 13.

Budapest

Egyeztetés

Hegedűs

Zoltán

HÖOK

elnöki

megbízottal a TMP fejlesztési stratégiájáról.

Részletes beszámoló
A 2016. október 14-16-i HÖOK tisztújító közgyűlésen tehetséggondozásért felelős
elnökségi taggá választottak meg. Elsődleges feladatom a HÖOK tehetséggondozással
kapcsolatos koncepciójának (Tehetségmentor program valamint Tehetségportál) gondozása,
koordinálása, valamint fejlesztése.
Munkám a program eddigi működésének, valamint eredményeinek felülvizsgálatával
kezdődött, mely keretén belül feldolgoztam az eddigi évek (pilot év valamint az első év)
beszámolóit (mentorok, koordinátorok), időbeosztásait és a program költségvetését. Örömteli
hír, hogy a program bevezető szakaszában jól teljesített. A kitűzött célok, melyek a tehetségek
felkutatására irányultak megvalósultak:


Létrejött a régiókhoz köthető tudástérkép, létrejöttek azok az adatbázisok, melyek a
programban résztvevő tehetségeket és az őket tanító intézményeket is tárolja.



A tehetségek (ismert, még nem ismert) felkutatása megtörtént, a régió koordinátorok
munkájának köszönhetően kiválasztásra kerültek a mentorok, a régió középfokú
oktatási intézmények személyes felkutatásával a koordinátor és a mentorok
azonosították a tehetségeket. Összeségében tehát a hol, kik és kit kérdésekre megkaptuk
a válaszokat. A rendszer immár biztosítja a mentorokat, mentoráltakat, valamint az éves
munkavégzés szempontjából fontos középiskolákat is.
A fent említett kérdőszavak megválaszolása még csak fél siker. A siker másik része a

munkavégzés minőségében, valamint a felek közötti munkavégzés megvalósításában, illetve
hatékonyságában rejlik. Ennek érdekében, a feldolgozott tapasztalatok alapján összeállítottam
egy javaslatcsomagot, mely segítségével a program hatékonyságát növelhetjük. Hegedűs Zoltán
HÖOK elnöki megbízottal folytatott egyeztetést követően meghatároztuk a program
fejlesztésre szoruló területeit, melyek a következők:


Szakmai programtár a TMP résztvevőinek számára (konferenciák, tréning és előadások
a koordinátoroknak, mentoroknak és mentoráltaknak).



A TMP kommunikációs stratégiájának megtervezése (megjelenés, figyelemfelkeltés,
promotálás).



Új, pontos időbeosztás elkészítése, mely megoldja a középiskolák felkeresési
tevékenységek problémáját.



Koordinátorok feladatköreinek újragondolása, kibővítése.



TMP projektcsapat felállítása.



Többszintű mentor-mentorált munkavégzés kidolgozására.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat

Debrecen, 2017.02.15

Csont István sk.
Tehetséggondozásért felelős elnökségi tag

