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A tehetséges emberek ismérve, hogy átlag feletti képességekkel és kreativitással 

rendelkeznek az élet valamely tevékenységi területén. A tehetség kibontakoztatásához 

azonban szükség van annak felismerésére, majd megfelelő fejlesztésére. A szakemberek 

szerint a középiskolás korban végezhető a leghatékonyabb tehetségfejlesztés.  

 

Éppen ezért a középiskolás korosztály a célcsoportja a KultúrÁsz Egyesület februárban 

indult tehetséggondozó programjának. A projekt célja, hogy felkutassa a Debrecenben és 

Hajdú-Bihar megyében tanuló tehetséges középiskolásokat, és segítséget nyújtson 

számukra a kiemelkedő képességeik kibontakoztatásában. Ennek érdekében a KultúrÁsz 

Közhasznú Egyesület hivatalos tehetségponttá kíván válni. Így szervezett keretek között 

folytatva a már eddig is végzett tehetséggondozó munkát, amilyen pl. az önkéntes –

gyakornoki rendszer, vagy a Tan(Projekt)Iroda, amelyek továbbra is működnek.  

 

A tehetséggondozó program részeként az egyesület szakemberei segítséget nyújtanak a 

Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében tanuló, elsődlegesen 11-12. évfolyamos 

iskolások pályaorientációjában, továbbtanulásában, készségfejlesztésében, valamint 

önszerveződésében is. Mindezt tanácsadások, tréningek, tehetségnap és kiscsoportos 

foglalkozások keretében teszik.  

 

A projekt célja ugyanakkor az is, hogy továbbfejlessze a KultúrÁsz egyesület 

munkatársainak és együttműködő szakembereinek a tehetségsegítés területén már eddig 

is meglévő elméleti ismereteit és gyakorlati készségeit. Ennek érdekében többféle 

szakmai tevékenységeket szerveznek számukra. Többek között 30 órás akkreditált 

képzést a tehetségfejlesztéshez kötődően, külföldi szakmai tanulmányutat, hospitálást az 

akkreditált tehetségpontokon, de szakmai tapasztalatcsere és konzultáció is szerepel a 

programok között. 

 

Az „Egyetemes tehetség” projekt az Európai Unió támogatásával, a TÁMOP-3.4.4/B-11/2-

2012-0012 program keretében valósul meg. A támogatási időszak: 2013. február 01-

2014. január 31. A megvalósításra elnyert összeg 9.973.999 Ft. 

A debreceni és Hajdú-Bihar megyei középiskolások továbbtanulását segíti  az 

a tehetséggondozó program, amelyet februártól indított a KultúrÁsz 

Közhasznú Egyesület. Az „Egyetemes tehetség” projektben elsősorban a 11. 

és 12. osztályba járó, kiemelkedő képességekkel rendelkező fiatalok 

felkutatása és segítése a cél. A programba a Debreceni Egyetemen oktató 

szakemberek is bekapcsolódnak, akik nemcsak a továbbtanuláshoz nyújtanak 

gyakorlati tanácsokat, hanem a készségek fejlesztését és az önszerveződést 

segítő tréningeket is tartanak a fiataloknak. 


