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1. Szakképzési tehetséggondozó jó gyakorlatok példatára 

A Szakképzési Tehetségsegítő Tanács 2021. december elsejével létrehozta a szakképzési 

intézmények tehetséggondozó jó gyakorlatának adatbázisát azzal a céllal, hogy a 

magyarországi szakképző intézmények tehetséggondozó munkájának még eredményesebb 

tételét támogassa.  

Cél továbbá a szakképző intézményekben működő tehetséggondozó jó gyakorlatok tudatos és 

koordinált megosztása, mely hozzájárul az intézményi tehetséggondozó tevékenység 

továbbfejlesztéséhez. 

 

2. Jó gyakorlat meghatározása  

A Jó gyakorlat adott szakmai kritériumoknak (Szakképzési törvény, NAT, Nemzeti Tehetség 

Program) megfelelő innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, 

amelyet a szakképzési intézményben legalább egy éve tudatosan, sikeresen és hatékonyan 

alkalmaznak tehetséggondozó tevékenységként.  

A Jó gyakorlat a tehetségtámogatás bármely területén (tehetségazonosítás, -gondozás, - 

fejlesztés, -tanácsadás, -menedzsment) alkalmazható iskolai vagy osztálytermi gyakorlat, 

módszertan, együttműködési megoldás, intézményi koncepció vagy menedzsment eszközök 

bemutatása. 

A Jó gyakorlat más intézmények által is eredményesen adaptálható, továbbfejleszthető, 

fenntartható, azaz a Jó gyakorlat szakmai-pedagógiai alapjának figyelembevételével a program 

az adaptáló intézmény egyéni sajátosságai, igényei és célrendszere szerint formálható. 

 

3. PéldaTár működésrendje 

A Jó gyakorlatok átadása-átvétele önkéntes alapú, anyagi ellenszolgáltatás nélkül valósul meg.  

Jó gyakorlatot benyújthat bármelyik szakképző intézmény, aki hozzá kíván járulni a 

szakmailag megalapozott, bizonyítottan hatékony tehetséggondozási formák terjedéséhez. 

Jó gyakorlat benyújtásának módja: 

- jó gyakorlat adatlap kitöltése, 

- hozzájáruló nyilatkozat.  

A PéldaTárban szereplő jó gyakorlat átvételéhez a felhasználói nyilatkozat elfogadása 

szükséges. 

 

4. PéldaTár felhasználási feltételek 

A PéldaTárban szereplő jó gyakorlatok minden szakképző intézmény számára hozzáférhetők.  

A PéldaTárban szereplő jó gyakorlatok harmadik félnek nem adhatók át, pályázati támogatás 

nem igényelhető a megvalósításukra. 

A Jó gyakorlatok adaptálást követően szabadon felhasználhatók. 
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1. számú melléklet 

Jó gyakorlat adatlap 

Intézményi adatok 
Intézmény neve  
Intézmény címe  

E-mail elérhetőség  
Telefonszám  

Kapcsolattartó neve  
Általános adatok 

Program neve 
 

 

Tehetségterület 
 

• szakmai  

• logikai-matematikai 

• természettudományok 

• humán tudományok 

• idegen nyelv 

• sport 

• képzőművészet 

• zene 

• interperszonális képességek 

• egyéb:  
 

Tehetséggondozás 
területe 

• tehetségazonosítás 

• tehetségfejlesztés  

• tehetséggondozás 

• tehetségtanácsadás 

• tehetségmenedzsment 

• egyéb 
 

Program rövid leírása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Várható eredmények 
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2. számú melléklet 

 

PéldaTár hozzájáruló nyilatkozata 

 

Alulírott, név mint az intézmény neve (intézmény címe) képviselője hozzájárulok, hogy a 

program neve címen beküldött jó gyakorlat a Szakképzési Tehetségsegítő Tanács által 

működtetett PéldaTárban publikálásra kerüljön. 

Kapcsolattartási adatok: 

Név:  

E-mail elérhetőség:  

Telefonszám: 

A kapcsolattartási adatok nyilvánosságra hozhatók / nem hozhatók nyilvánosságra.   

  

Dátum, aláírás 


