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a Nemzeti Tehetség Program keretében
megvalósított projektről
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Megvalósítva „Negomoot - tárgyald meg Európa jövőjét 2016” projektcímmel,
NTP-FTH-15-0048 azonosítószámmal a Nemzeti Tehetség Program keretében
2016.01.01. és 2016.06.30. között.
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1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program
lényegét! (maximum 500 karakter)
A pályázat a fiatal tehetségek olyan, hagyományos oktatási formában nem megszerezhető ún. „puha”
készségeinek a fejlesztése egy aktuális témával (migráció) foglalkozó Európai Uniós Tanácsi
szimuláción keresztül. Ez képessé teszi őket mind a téma, mind az EU új szempontból való
szemlélésére, a saját maguk kipróbálására és fejlesztésére, valamint a téma későbbi oktatási célra is
felhasználható produktumainak megalkotására a szimuláció során.

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével
megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 1500 karakter)
2016. március-április: online felkészülés - migráció témakörben online felkészülés az adott tagállam
tárgyalási pozíciójáról; online felkészülés a szakpolitikáról; az Európai Unió döntéshozatali
rendszeréről
2016. április 2.: tréningnap I. - szimuláció szabályainak ismertetése, a szimuláció témájának
bemutatása, EU döntéshozatali rendszer, kommunikációs és prezentációs tréning
2016. április 9.: tréningnap II. - diplomáciai protokoll, szíriai krízishelyzet, panelbeszélgetések a
migrációs válságról (többek között az olasz és a bolgár nagykövet, valamint egy EP-képviselő
részvételével)
2016. április 20.: konzultációs nap - a szimulációs verseny előtt informális technikai egyeztetés a
szervezők illetve a résztvevők között
2016. április 21-23.: szimulációs verseny - közös Tanácsi álláspont kialakítása a tagállami képviselőt
játszó fiataloknak az adott szakpolitikai (migráció) témakörben

3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott
célok! Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a
célcsoportra! (maximum 2000 karakter)
A szimulációs versenyen való részvétel – a felkészülési szakaszon át a tárgyalási szimulációig – a
hallgatók ismeretanyagát és kommunikációs készségét oly mértékben fejlesztette, hogy ezzel
jelentősen növelte a munkaerőpiacra történő sikeres belépésük lehetőségét.
A versenyen megszerezett és fejlesztett ismeretanyag és képességek a valós, európai munkaerőpiaci
igényekhez igazodnak, a zsűri elsősorban azt a típusú fellépést értékelte, amely a leginkább elvárt akár
a privát, akár a közszférában való elhelyezkedéskor, és amelyet a hazai és nemzetközi munkáltatók
egyaránt megkövetelnek.
A szimuláció során a fiataloknak lehetőségük nyílt az Európai Unió döntéshozójaként tárgyalni a
migrációs politikáról, így az EU jobb megértése mellett az ún. „puha” készségeiket (tárgyalástechnika,
érdekérvényesítés, kompromisszumkészség, csapatmunka, stb) is fejlesztették. A versenyen
megszerezhető és fejleszthető ismeretanyag és képességek a valós, európai munkaerőpiaci
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igényekhez igazodnak, így önmaguk kipróbálása mellett önmaguk fejlesztésére is irányul. A projekt
során elkészült anyagok hasznosíthatóak a magyar felsőoktatásban is.

4. Amennyiben a program során
partnerszervezettel/partnerszervezetekkel együtt dolgozott, mutassa
be a partnert/partnereket, és ismertesse, hogy mely
tevékenységekben, miért és hogyan vett/vettek részt!
A pályázati program megvalósítása során együttműködött-e más intézménnyel? Igen
Az együttműködő partnerszervezetek száma: 1
A partnerszervezet neve: Magyary Zoltán Szakkollégium
A partnerszervezet bevonásának indoka: Hálozatosodás, egyetemisták bevonása
A partnerszervezet feladata: Fiatal tehetségek bevonásának segítése
A partnerszervezet részesedése jelen pályázat keretében megítélt támogatásból: 0%

5. Összegezze a pályázati támogatásból megvalósult programok (pl:
szervezeti/intézményi társadalmi felelősségvállalási koncepció
kidolgozása; műhelyek, témalaborok kialakítása; élménynapok
szervezése; elemzések, publikációk, tanulmányok közreadása; hazai és
nemzetközi hálózat feltérképezése) tapasztalatait (a résztvevők
visszajelzéseinek figyelembevételével). (maximum 1000 karakter)
A pályázati támogatásból megvalósult programok alapján elmondhatjuk, hogy hatalmas társadalmi
igény van a nemzetközi szinten is átfogó ismeretanyaggal és profi nyilvános fellépés képességével
rendelkező, a társadalmi kihívásokra reagálni képes hallgatók képzése. E folyamat alapvető
mozgatórugója az egyesületünk által szervezett szimulációs verseny lehet.
Érdekes tapasztalat, hogy a verseny nemzetközi jellege könnyen elriaszthatja a magyar hallgatókat,
sokan félnek attól, hogy az (elméleti) angoltudásukat nem vagy csak kevésbé tudják a gyakorlatban is
alkalmazni.

6. Amennyiben pályázatának része volt annak programjához
kapcsolódó rendezvény, kérjük ismertesse azzal kapcsolatos
tapasztalatait (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével) !
Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a "nem releváns"
szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)
A szimulációs verseny tapasztalata, hogy nagyon nagy jelentősége van a résztvevők összezártságának,
az együtt töltött idő mennyiségének. A rendezvény nagy előnye volt, hogy a résztvevők 2,5 napot – a
szállás és a verseny helyszínének egybeesése miatt – egy helyen töltöttek. Ez idő alatt jobban
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megismerték egymást és a csoportdinamika komolyabb kifejlődésére és az egyéni képességek
megmutatására is több volt lehetőség volt.
A résztvevők visszajelzésének megfelelően a verseny folyamán több ízben adott a szakmai zsűri és a
szervezőcsapat visszaigazolást az addig történtekről, hogy az így megszerzett információkat
felhasználva a verseny későbbi részében még jobban tudjanak teljesíteni a résztvevők.

7. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez
képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás
okát! (maximum 1000 karakter)
A szerződésmódosításban kezelve lett a módosulás (egy napos helyett többnapos szimulációs
verseny).

8. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a
megvalósult adatok között eltérés van, röviden indokolja a változás
okát! (maximum 500 karakter)
Nincs jelentős eltárás a tervezett és megvalósult adatok között.

9. Összesítse a programhoz kapcsolódó megjelenéseket az alábbi
táblázat kitöltésével!
Célcsoport
Résztvevő fiatalok
Résztvevő fiatalok

Tárgya
Szakmai tapasztalat
Áttételesen
érvényesülő
hatások
Hazai fiatalok
Projekt
megvalósításának
tapasztalatai
Hazai
és Projekt
nemzetközi fiatalok megvalósításának
tapasztalatai
Hazai
és Projekt
nemzetközi fiatalok megvalósításának
tapasztalatai
Diplomata magazin Szakmai tapasztalat
olvasói
Videók
Kézzelfogható
eredmények

Szintje
nemzetközi
nemzetközi

Eszköze, formája
tájékoztató
tájékoztató

Időpontja
folyamatos
folyamatos

országos

honlap

Projekt
után

lezárulta

nemzetközi

szakkiadvány

Projekt
után

lezárulta

nemzetközi

Közösségi portál

Projekt
után

lezárulta

országos

szakkiadvány

2016 júniusi szám

nemzetközi

Videómegosztó
portál

folyamatos

Az NTP, az EMMI és az EMET nevét és hivatalos grafikai logóját tartalmazó beszámoló, valamint a
fotódokumentáció közzétételének helye (honlap, Facebook oldal pontos webcíme): negomoot.eu
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10. Teljesített szakmai indikátorok
1. A programban részt vevő tehetségek száma: 50
1.a. ebből a hátrányos helyzetű tehetségek száma: 5
1.b. ebből a fiú/férfi tehetségek száma: 25
1.c. ebből főiskolai/egyetemi hallgató tehetségek száma: 50
2. A program megvalósításában szerepet vállaló tehetségsegítő szakemberek száma: 20
3. A program megvalósításában résztvevő munkatársak száma: 0
4. A programba bevont önkéntesek száma: 10
5. Kidolgozott szervezeti/intézményi koncepciók száma: 1
6. A kialakított műhelyek, témalaborok száma: 1
7. A műhelymunkában/témalaborban résztvevők száma: 50
8. A feltérképezett hazai és nemzetközi hálózatok száma: 0
9. Fiatal felnőtt tehetségek által írt elemzések, publikációk, tanulmányok száma: 18
10. Fiatalt tehetséges fiatalok bevonásával szervezett élménynapok száma: 0
11. Élménynapon/élménynapokon résztvevők száma: 0
12. A program megvalósításához beszerzett tárgyi eszközök száma: 0
13. A programhoz kapcsolódó nyilvános megjelenések száma, a kötelezően előírtakon kívül: 2
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