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A Mezőkovácsházi Tehetségsegítő Tanács minden évben eredményesnek ítélt pályázatot nyújt be a 

magyarországi tehetségsegítő tanácsok szakmai támogatására kiírt pályázatra.  

Komplex programmal fejlesztendő járásként, hiszünk abban, hogy előrelépés csak úgy lehetséges, ha a 

felnövekvő generációnak megadunk minden segítséget a helyben történő érvényesülésre. A Mezőkovácsházi 

Tehetségsegítő Tanács helyi kezdeményezésre jött létre. A 2016. évben történt újra alakulása óta megyei, térségi és 

országos hatókörben is elismertségre tett szert a tehetségügy szolgálatában végzett tevékenységé révén.  

A Mezőkovácsházi Tehetségsegítő Tanács az elmúlt öt évben szoros együttműködésen alapuló szakmai 

kapcsolatot épített ki a Kárpátmedencei Tehetségsegítő Tanáccsal és elnökével. A tanács már most is számos 

partnerszervezettel rendelkezik. A hosszútávú szakmai cél a minél szélesebb körben történő együttműködés 

megkötése a közvetlen közelében és országos hatókörben lévő tehetségsegítő szakemberekkel, szervezetekkel, 

partnerekkel, hogy minél többrétű lehetőség nyíljon a tehetséges gyermekek és fiatalok tehetségalap, az ösztöndíjak 

által nyújtott lehetőséggel történő támogatására.  

Jelen pályázatban az volt a cél, hogy a kezdetben meglévő hatalmas lendületet ( több környező település 

tehetségpont regisztrációja, szakmai programok, előadások,) folytassuk. A tehetségtanács tagjai között olyan 

szakembereket tudhatunk, akik az elmúlt években a pályázatok, tehetséggondozó programok, műhelyek működtetése, 

tehetségtanácsadás kapcsán évek óta munkálkodtak a város tehetségsegítéséért. Folyamatosan munkálkodunk a 

mentorhálózat kiépítésén, bővítésén. 

Jelen pályázatunk szakmai programja az idei esztendőben is lehetőséget biztosított arra, hogy településünk 

köznevelési intézményeit  innovatív programokba vonjuk bele. Az óvodáskorú tehetségeket logikai társasjátékollal 

támogattuk.A  növényzöldítési prpgramunk keretein belül cserepes növények biztosításával zöldíthethettük a helyi 

köznevelési intézmények belső tereit. A nemzetközi és országos szinten elismert tehetségsegítő szakemberek, 

egyetemi oktatók, úgy mint  Kormos Dénes a Kárpátmedencei Tehetségsegítő Tanács elnöke, Kutató-fejlesztő 

szakpedagógus, valamint Vass Vilmos Budapesti Metropolitan Egyetem docense tartottak 2020. november 25-

én online konferenciát A motiváció új értelmezése  és  A tehetségsegítés ökológiája témakörökben a megyei 

tehetségsegítő pedagógusok és szakemberek számára.  

A Mezőkovácsházi Tehetségsegítő Tanács befogadó intézménye a Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium, amely címén 5800, Mezőkovácsháza, Sármezey E. u. 63. és 30/321-7499 –os 

telefonszámán vehető fel a kapcsolat. 
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