Emlékeztető
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
2016.01.30-án de 11:00 és 12.30 közötti üléséről,
a SZÁMALK épületében
(1119 Budapest, Mérnök u. 39.)
Az ülésen küldött, vagy megbízott által képviseltetve jelen voltak: Amőba Alapítvány, Bács-Kiskun
megyei Tehetségsegítő Tanács, Bethlen Gábor Alapítvány (Nagyenyed), Bolyai Farkas Alapítvány a
Magyarul Tanuló Tehetségekért, Bolyai Műhely Alapítvány, Evangélikus Pedagógiai-Szakmai
Szolgáltató és Továbbképző Intézet, Felvidéki Tehetségsegítő Tanács, Kanizsa és Térsége
Tehetségsegítő Tanács, KPSzTI, Kocka-kör Egyesület, Kutató Diákokért Alapítvány, Kutató Diákok
Országos Szövetsége, Kutató Tanárok Országos Szövetsége, LOGOS Alapítvány, Magyar Matematikai
Tehetségsegítő Tanács, Magyar Tehetséggondozó Társaság, Magyarországi Evangélikus Egyház,
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, Nemzeti Tehetségpont, Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság, Oboás Társaság Alapítvány, Országos Tudományos Diákköri Tanács,
Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő
Tanácsa, Talentum Műhely, TDK-ért Közhasznú Alapítvány, Tehetségpártolók Baráti Köre,
Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kollégiuma, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Vajdasági
Tehetségsegítő Tanács, Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány
Az ülésen részt vesznek továbbá: Csermely Péter, Polonkai Mária, Schanda Tamás az EMMI részéről,
Fodor Erika-MATEHETSZ FB, Farsang Kitti, Győryné Csomó Ildikó, Mentler Mariann, Petró Zsuzsanna,
Révész György, Szilágyi Zsuzsanna
Bajor Péter megnyitja az ülést, majd köszönti a jelenlévő tagokat, illetve az EMMI-ből jelen lévő
Schanda Tamást.
1. napirendi pont: A napirend elfogadása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítő megválasztása
Bajor Péter tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülés várhatóan délután 1 óráig fog tartani. A jelenlévők
az előzetesen kiküldött napirendet egyhangú szavazással elfogadták.
Bajor Péter kéri a megjelent tagokat, hogy a napirendnek megfelelően döntsenek a levezető elnök,
illetve a szavazatszámláló bizottság, illetve annak elnökének személyéről. A megjelentek a levezető
elnök személyeként Bajor Pétert, a szavazatszámláló bizottság elnökeként Alföldi Istvánt és a
szavazatszámláló bizottság tagjaiként Alabert Zsuzsa és Havasréti Bélánét szavazzák meg.

2. napirendi pont: Új tagszervezetek felvétele
A MATEHETSZ tavaly őszi közgyűlésén egy új tagszervezet felvételéről történt döntés, melynek
csatlakozásáról most a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak is döntenie kell. A tagszervezet a Magyar
Diáksport Egyesület.
További észrevétel nem lévén a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták az új tagszervezet felvételét
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsba.
3. napirendi pont: A Tehetséghidak Program kiemelt projekt tapasztalatai (a szakmai beszámoló
tartalmi súlypontjai alapján) és az előttünk álló Tehetségek Magyarországa Program szakmai
tervei
4. Rövid helyzetkép a MATEHETSZ-ben futó és tervezett programokról
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Bajor Péter kiosztja a Tehetséghidak Program eredményfüzetét. A feladat a minisztérium megbízásából
az eredetileg tervezett kiemelt projekt mellett egy komplex program megvalósítása volt. Nagyon
összetett és színes tevékenység szerveződött meg, nagy módszertani csomag állt össze a program során.
Újabb EU-s programunk megvalósításakor mindezeket a tapasztalatokat használjuk. December 23-án
jelent meg a Tehetségek Magyarországa projekt felhívása, melyet a MATEHETSZ saját felelősségre
január 4-től el is kezdett az Új Nemzedék Központ konzorciumi partnerségében.
Az új program 5 évre, 4 teljes tanévre szól, ami a kutatási tevékenységek szempontjából hosszabb,
megalapozottabb munkára ad lehetőséget.
Emellett a MATEHETSZ-nél egyéb forrásokból más programok is megvalósulnak, erről az adott
programok szakmai vezetői szólnak majd. Elsőként a Magyar Templeton Programról adnánk
tájékoztatást, ami egy nagyon speciális, személyre szabott segítséget nyújt majd azoknak a kivételes
tehetségeknek, akik a beválasztás során bekerülnek.
Szécsi Anikó: köszönetet mond a hálózatnak, hogy a program meghirdetésében aktív segítséget
nyújtottak. A 10-19 éves korosztályban 17 000 fiatal regisztrált, ami a célkitűzéseket, elvárásokat
teljesítette is. A szeptember óta folyó beválogatási folyamatban mostanra jutottunk el a 350 személyes
interjúk fázisához, ahol 350 fiatallal a sok tesztadatot követően már személyesen is megismerkedünk.
Emellett keressük a mentorokat, a szakmai és gazdasági partnereket. Az egyéni interjún felvett protokoll
alapján teszünk egy ajánlást, hogy a fiatal milyen arányban vegyen részt szakmai/személyes/társadalmi
ismereteket bővítő programokon az egy év során.
2016. március 12-én lesz a beválogatási folyamatot lezáró ún. avatás, mely a Magyar Tudományos
Akadémián Balog Zoltán miniszter úr és Lovász László, az MTA elnöke részvételével fog zajlani.
Bajor Péter: a Templeton-os gyerekek programjában is hangsúlyosan megjelenik az egyéni, egyedi
segítés. A tehetségfejlesztés a köznevelési, illetve felsőoktatási intézményeknél történik, mi a
legkiválóbbakat szeretnénk további lehetőségeket adni.
A jelenlévők olvashatták az új EFOP projekt indikátorait, ahol meg is jelenik 50 000 tanuló bevonása
(egyéni és csoportos fejlesztésben), illetve 1000 olyan diák, akik különleges komplex fejlesztést kapnak.
Másik fontos indikátor a 10 000 fő továbbképzése, (ami kiegészül további 29 000 fővel a szakmai
elvárások területén). Kérem, tanulmányozzák ezt is, kérdésüket pedig tegyék fel.
Eközben megkérem Fuszek Csillát a nemzetközi hálózat futó tevékenységeinek ismertetésére.
Fuszek Csilla: 3 éves egyeztető munkát követően elindulhatott az európai tehetségsegítő hálózat 2015
szeptemberében Brüsszelben. Január 31-én jár le annak a hálózatalkotó tevékenységnek a pályázati
határideje, Magyarországról eddig az összes pályázat egyharmada érkezett. Szintén nagy az érdeklődés
a tehetségközpont hálózat fejlesztésére, itt márciusban várható további felhívás.
Bajor Péter: a Nemzeti Tehetség Alap is segíti a civil tevékenységeket, a Tehetséghidak zárása óta az
eredmények fenntartását, a következő program előkészítését és a most elhangzott nemzetközi
hálózatban való munkálkodást is a Nemzeti Tehetség Programban ezekre a tevékenységekre fordított
összegek finanszírozzák. Kisebb feladatok között említi, hogy a MATEHETSZ koordinálja pl. Sólyom
elnök úr felajánlásait. Ezekről a tevékenységekről a honlapon is beszámolunk.
Horváth Mihály: Milyen a Templeton program mostani szakaszába bejutott 350 főből a határon túliak
részvételi aránya?
Oláh Vera: Mi történik a programba nem bejutó gyerekekkel?
Szécsi Anikó: A 10-19 éves korosztályban az anonimitás érdekében az első fordulóban csak emailcímeket kértünk, az itt nem továbbjutóknak hírlevél feliratkozást ajánlottunk fel. Ami ennél konkrétabb,
a második körös 10-19 éves korosztályban 2100 fiatalnak már a további programokba való meghívást
is felajánlottuk.
Határainkon túlról megközelítőleg 30-40 fő jelentkezett, de ebben vannak azok a fiatalok is, akik csak
ideiglenesen (egy-egy szemeszterrel) tartózkodnak külföldön:
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Nagy Jenőné: A Templeton óvodai programja hol tart?
Szécsi Anikó: A Nebraska program előkészítése februárban kezdődik, így ezzel kapcsolatos ötleteket,
javaslatokat, együttműködési javaslatokat akár személyesen is szívesen látunk.
Bajor Péter: Felhívom a figyelmet, hogy az EFOP program hatóköre jelenleg a konvergencia régió,
azaz budapesti és Pest megyei fiatalokat, intézményeket nem tud befogadni. A Minisztériummal
közösen dolgozunk azon, hogy a közép magyarországi régió (Budapest és Pest megye) se maradjon ki
a következő 5 év fejlesztési lehetőségeiből. Ezt a problémát Novák Katalin államtitkár asszonnyal is
megbeszéltük, amire az a válasz született, hogy az NTP kereteiben ezekre a területekre külön forrást
kaphat a MATEHETSZ. Ehhez kérem helyettes államtitkár úr segítségét is, a terveket a minisztérium
már megkapta.
A jelenlévőknek további hozzászólásuk nincs, a beszámolót egyhangúlag elfogadják.
5. napirendi pont: Állásfoglalás a magyarországi tehetséggondozás aktuális kérdéseiben
Csermely Péter előterjeszti az állásfoglalást, melynek szövegét előzetesen megkapott a tagság. Fontos,
hogy megduplázódtak a Nemzeti Tehetség Programra fordítható összegek. Fontos, hogy kiírásra került
a program, ez előreláthatóvá és tervezhetővé teszi a magyarországi tehetséggondozást. Emellett két
fontos állásfoglalás fogalmazódik meg: a KMR és a határon túli területek képviseletének fontossága.
Nem került megfogalmazásra, hogy az EFOP konzorciumban fog megvalósulni, ahol az ÚNK partnernek
szeretnénk felajánlani szakmai segítségünket. Negyedik pontként szerepel az állásfoglalásban az a
vélemény is, hogy a Nemzeti Tehetség Program ütemezése (mely korábbra tolódott, így a tanévi
ütemezéshez jobban igazodik, jobban tervezhető) nagy előrelépés, ebben komoly szerepe van a
minisztériumnak. De a kiírásban és elszámolásban még van mit javítani. Az NTT felelős szakemberei
szívesen megosztják tapasztalataikat.
Az ötödik pontja az állásfoglalásnak, hogy az Arany János Tehetséggondozó Program kapcsán gyakran
merülnek fel aggasztó hírek, így az elnökség fontosnak tartja, hogy kifejezze, mennyire fontosnak érzi
a program eddigi eredményeit és továbbvitelét.
Schanda Tamás: szeretne további információkat megosztani az elhangzott állásfoglalással
kapcsolatban. A személyi típusú támogatások adómentes kifizetésként is adhatók, ez a hatékonyabb
forrásfelhasználást hivatott szolgálni és a Minisztérium nagyon fontosnak érzi ezt a lépést.
Az OFI és az EMET közös elszámoltatási rendszere után átalakul az NTP ügyfélszolgálat, ez most egy
csatornában az EMET feladatai közé fog tartozni. A pályáztatási rendszer egyszerűsítése közös
érdekünk, minden javaslatot, tapasztalatot nagyon vár.
A tanév rendjéhez való igazodást is célként tűzték ki, tavaly sikerült nyár elejére hozni ezt, idén a
koordinációs fórum február 25-én tartja ülését és ezt követően a minisztérium meg tudja hozni a
döntését, ami március végére-április elejére várható. Beadási határidő április vége, így a nyári szünet
elejére minden érintett tisztában lesz a rendelkezésre álló keretekkel.
KMR/Konvergencia: a brüsszeli bürokrácia döntött úgy, hogy az EU-s fejlesztési források túlnyomó
többsége a konvergencia régiókban használható fel. A végrehajtás során valóban nehézség, hogy nincs
közép-magyarországi forrás, de a hosszú távú finanszírozás folytán mégis fontos volt, hogy legalább a
konvergencia régióban elindulhassanak a programok.
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Határon túli szervezetek esetén transznacionális projektek indítására van lehetőség, ezen projektek
fejlesztése még zajlik, de a 2016-os pályázatok között már szerepelni fognak ilyen projektek.
Köszöni, hogy az EFOP program konzorciumi megvalósításában létrejöhet az állami – civil
együttműködés, és jelzi, hogy az ÚNK szakmai csapata nyitott a kooperációra.
Schanda Tamás megemlíti, hogy idei fontos feladat a következő kétéves cselekvési terv elkészítése.
Magyar Margit: az ütemezés üdvözlendő. Fontos szempont, hogy a nyári tehetséggondozó táborok
forráshoz tudjanak jutni. Idén mikortól indul a finanszírozás?
Schanda Tamás: a 2016-os pályázatok megvalósítása 2016. július 1-től 2017. június 30-ig szól, tehát a
nyári táborok is megvalósulhatnak. A döntést is igyekszünk minél előbbre hozni.
Bajor Péter: Szövegszintű javaslat a 4. pontra: egészítsük ki azzal a szöveget, hogy: sokat javult, a tanév
rendjéhez igazodott. Emellett fontosnak tartja, hogy az NTP pályázatok elbírálásakor ne csak a
tehetségponti státusz jelentsen előnyt, hanem pl. az erős tehetségsegítő munkát végző MATEHETSZ
tagszervezetek is kaphassanak plusz pontokat, plusz forrásokat.
Csermely Péter két szövegszintű javaslatot tesz: a bevezetésben említsük meg az adómentes ösztöndíj
lehetőségét, illetve a 4-es pontba kerüljön még be, hogy örülünk, hogy a minisztérium nyitott a
tapasztalatok befogadására és gyűjtsük össze a folyamat javítását szolgáló javaslatokat.
Tekintettel arra, hogy további hozzászólás az állásfoglalással kapcsolatban nincs, Bajor Péter szavazásra
bocsájtja a kérdést. Az állásfoglalás szövegét a jelenlévők az elhangzott szöveges módosításokkal
együtt egyhangú szavazással elfogadják.

6. A Tehetséghálózati Munkabizottság helyzetértékelő beszámolója és fejlesztési tervei
Rajnai Gábor: A hálózati munkabizottság nevében a nemrég indított tehetséghálózati eredményekről
szeretne röviden tájékoztatást adni. A tehetségpontok alakulása: több mint 1400 tehetségpont
szerepel az adatbázisban. Az inaktív tehetségpontokat kiszűrtük, de a hálózat folyamatos növekedése
miatt ismét magas lett a regisztrált tehetségpontok száma. Területi eloszlás: elég stabil a hálózat
kialakulása óta az észak-magyarországi térségben vannak jelentősebb tehetségpontjaink, míg határon
túl 113 tehetségpont működik (8%). Négy olyan megye van, ahol 30 alatt van a tehetségpontok száma.
Határon túl: Ausztriában csak 1, a többi szomszédos országban ennél jobb az arány (ld. előzetesen
elküldött anyag). Oktatási intézmények a hátrányos helyzetű kistelepülésekből folyamatosan
visszavonulnak. Viszont a tehetségpontok általában közoktatási intézményekben jönnek létre, az
intézményhálózat beszűkülése ezekben a régiókban nagyon nehezen elérhetővé teszi a tehetségsegítő
tevékenységek lefedettségét. A korosztályi eloszlás kielégítő. Egyre több térségi program van, a
hálózatosodás lassan, de talán elindul. Az oktatási intézmények átszervezése nem volt egyszerű a
tehetségpontok szerveződése szempontjából sem.
3 feladat merült fel:
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1. az oktatási intézmények egyre jobban integrálják a tehetséggondozói feladatokat, ezt
szinkronizálni kell a tehetségponti tevékenységgel
2. vidéki és hátrányos helyzetű kistelepülések helyzetére megoldást kell találni abban az
esetben, ha ott nincs iskola
3. hálózatosodás erősítése (keressék egymást, stb.)
A beszámolót a megjelentek egyhangú szavazással elfogadják.
7. napirendi pont: A Tehetségsegítő Tanácsok Munkabizottság helyzetértékelése és fejlesztési
tervei
Kormos Dénes: a munkabizottság két éve működik. Rövid áttekintés a tanácsi munkákról: 100
tehetségsegítő tanács, 1800 gazdasági személyiséggel rendelkező tagszervezet, 600 magánszemély
van. Szimbiózis van a tehetségpontok és tehetségsegítő tanácsok között. több mint 900 tehetségpont
tagja tanácsnak. A térségi regionális tanácsok tagozati rendszerben összefogják a hozzájuk tartozó
tehetségpontok munkáját (akár korosztályosan, stb.). Több tanács van, ahol jelentős számban
regisztrált önkéntesek is dolgoznak.
A tehetségsegítő tanácsok aktivitása: erről kérdőív ment novemberben. 60%-nál tudunk mérhető
aktivitást mutatni. Leginkább a térségi, regionális szerveződésű tanácsok a legaktívabbak. Az inaktív
tanácsok többsége a helyi hatókörű tanácsok közül kerül ki.
Fontos körülmény, hogy a tanácsoknak jelenleg nincs minősítési rendszere. Tevékenységükben nagyon
sokszínűek, csak a saját közgyűlésük tudja igazán beszámoltatni, így beszámoló helyett tájékoztatást
kérünk és ennek alapján akarunk segítséget nyújtani. Ehhez kidolgoztunk egy kérdőívet, amit
négyévente néznénk meg, kétévente pedig tájékoztatót kérnénk. A tehetségtérkép adatainak egy része
pontatlan, a kérdőív erre is kiterjed. Ahol nincs visszajelzés a működésről, ott passzív státuszt javaslunk.
Mentor tehetségsegítő tanácsok alakítása van folyamatban. Ezek extra feladata a jógyakorlatok leírása,
az új státusz egyfajta rangként működhet.
Konkrét feladatok:





novemberi adatok/kérdőívek feldolgozása
jó gyakorlatok leírása – javaslat a jó gyakorlatok bemutatására
a tanácsnál a tevékenységek is megjelennek a leírásban
Fehér foltok (térségi) felszámolása

Kormos Dénes a koordinációs fórumban résztvevőket kéri, hogy legyenek nyitottak a tehetségsegítő
tanácsi tevékenységes sokszínűségére és ennek alapján vizsgálják a pályázati kiírásokat, tegyenek
javaslatot.
A felmerülő kérdésre, miszerint hogyan módosítsuk a tanácsok felvételének feltételeit, hogy a
részvétel és működés színvonala homogén legyen, Kormos Dénes az szmsz módosításában látja a
megoldást. Erre javaslatot szeretne tenni a következő ülésre.
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Bajor Péter: észrevétel nem lévén, kérdi, hogy a beszámolót az ülés elfogadja-e azzal, hogy az szmsz
módosításra is igent mond.
A javaslatot a megjelentek egyhangú szavazással elfogadják.

8. napirendi pont: További munkabizottságok rövid beszámolója.
Szendrő Péter a felsőoktatási munkabizottságról: szakkollégium és TDK alkotja a felsőoktatási
tehetséggondozás gerincét. TDK-ból a 32. sikerrel zárult, a 33. már zajlik. Ez egy jó, dinamikus rendszer.
Szakkollégiumok egyeztető fórumának akkreditációs rendszere, állami támogatás markáns.
NTT, rektori konferencia és az államtitkárság együttműködése rendkívül sikeres. Palkovics államtitkár
volt jelen a decemberi ülésen.
Egyúttal kéri a jelenlévőket, hogy február 15-ig adjanak javaslatot a tehetségek szolgálatáért éves és
életműdíjra.
Polonkai Mária: szakszolgálatban dolgozó kollégák bevonása folyt eddig is, erre majd a tutori rendszer
ad még itt lehetőséget a következő programban. Szeretnénk összekapcsolni a köznevelés kérdéseit a
tehetséggondozás szemszögéből.
Bajor Péter tájékoztatja az NTT megjelent képviselőit, hogy Polonkai Mária lesz az EFOP új szakmai
vezetője, Balogh Elnök úr pedig a konzorciumi egyeztető munkában vállalt szerepet.
9. napirendi pont Javaslat az NTT határon túli ügyvezető elnökségi képviselőknek, valamint
elnökének a személyére
Balogh László: röviden elmondja, Csermely Péter lemond elnöki tisztjéről, a pozíció betöltésére Benkő
Vilmost ajánlja, aki az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet
delegáltjaként vesz most részt az ülésen. A határon túli ügyvezető elnökségi tagok, ??? és ???
lemondása miatt pedig új jelöltként szerepel Bereczki Kinga és De Negri Ibolya.
Csermely Péter: 10 éve vezeti a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsot, mellette az ECHA élén az európai
hálózat ügyét is szívén viseli. Mostanra az európai tehetséggondozó feladatok olyan fordulóponthoz
értek, amely mellett muszáj ezt a fontos feladatot másnak átadni. Ezért döntött úgy, hogy lemond az
elnöki tisztjéről, maga helyett Benkő Vilmost ajánlja. Benkő Vilmos a magyarországi startup kultúra
elindításában, támogatásában komoly szerepet vállalt. A nevéhez fűződik a nyilvános beszéd oktatása,
ennek ő maga is mestere. De ezeken a tanfolyamokon a retorika oktatásán túl komoly
„emberformálás” zajlik. Önelfogadást ad azzal, hogy magyarul, vagy akár angolul több ember előtt
képviselni tudja az akkor épp fontos gondolatot. A jelenlegi tehetséggondozásban érződik az
ipari/üzleti szféra jelenlétének hiánya, itt még bőven van hely bővítésre Pakucs János MISZ-es és
Szendrő Péter felsőoktatási kapcsolatai mellett.
Benkő Vilmos: Megköszöni Csermely Péter ajánló szavait. Úgy látja, a gyerekek önbizalmát a helyére
kell állítani. Elmondja, hogy a Kozma utcai börtönben rabokkal kezdett foglalkozni. Ott alig egy év alatt
sikerült olyan légkört teremteni, ahol a reszocializációs program keretein belül valódi esélyt lehetett
adni az ott élő embereknek. Bár a példa távolinak tűnik, de talán jól mutatja, hogy az önbizalom milyen
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fontos része az emberi küzdésnek. Úgy érzi, ahogy a társadalom szempontjából kevésbé szerencsés
egyének szintjén is, úgy a tehetséges fiatalok esetén is fontos, hogy megadjuk számukra azt az eszközt,
amivel a tehetségüket valóban ki tudják bontakoztatni.
Balogh László: röviden elmondja, hogy miért támogatja Benkő Vilmos jelölését. Új irányt fontosnak
tartja, hiszen az itt elhangzott irányok (önbizalom, retorika) beleillenek az eddigi tevékenységekbe, de
mégis új gondolatokat, megközelítést tud hozni.
Alföldi István leszögezi, Csermely Péter ajánlása garancia, még úgy is, hogy személyes kapcsolat eddig
nem volt Benkő Vilmossal. Fontos lesz majd, hogy elnöki tisztjében ne gátolja az egyéb irányú, gyakran
külföldi tevékenysége, hiszen ez a pozíció sok hazai, kormányzati és civil egyeztetést igényel, ami egész
embert kíván.
Fodor Erika: Köszöni Benkő Vilmosnak, hogy elvállalja a felkérést.
Csermely Péter: American Chamber of Commerce-ben betöltött tisztsége folytán Vilmos nem csak az
amerikai, de a magyar gazdasági és kormányzati szereplők között is fontos munkát végzett. Fontos
tudni, hogy Vilmos szolgálatként fog fel minden tevékenységet, amibe belekezd.
Balogh László elmondja, hogy Csermely Péter marad továbbra is a Matehetsz tiszteletbeli elnöke, így a
kapcsolat megmarad.
Nincs további hozzászólás, így a szavazólapok kiosztásra kerülnek.
A szavazatszámlálók képviselője ismerteti a szavazás eredményét:
34 tagszervezet adta le a szavazatát. 32 igen szavazattal és 2 tartózkodással Benkő Vilmos elnöki
megbízását a megjelentek megszavazták. Bereczki Kinga: 33 igen szavazat, 1 tartózkodás. De Negri
Ibolya: 34 igen.
10. napirendi pont: Tagszervezeti jógyakorlat bemutatása
Bereczki Kinga: bemutató az Amőba Alapítvány működéséről (ppt)
11. napirendi pont: Egyebek
Bajor Péter az Egyebek napirendi pont kapcsán kéri a hozzászólásokat.
Horváth Mihály (Zenta): röviden bemutatja a Bólyai Tehetséggondozó Filmműhelyének mentoraként
végzett munkájukat. Heti 4 tanórában foglalkoznak ennek a művészeti ág bemutatásával,
értelmezésével. Úgy érzi, a Vajdaságban, de bárhol máshol is fontos, hogy a filmekből, televízióból
érkező információkat hogyan lehet értelmezni, szűrni. A kiosztott kiadványban is ez kerül szóba.
Fodor Erika: tanári módszertanok bemutatására szolgál a Science on Stage rendezvény, ami már 20
éves múltra tekint vissza, de különös apropó, hogy Magyarország elnyerte a rendezés jogát. Két
alkalom is van, ahova a debreceni szervezők jelentkezőket várnak: októberi jelentkezési határidővel a
magyar válogató, ami minden korosztályban a természettudományos tanításban használható jó
gyakorlatokat mutatja be. A program honlapja: http://www.szinpadon-a-tudomany.hu/ illetve
http://www.science-on-stage.eu/.
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Alföldi István: hétfői sajtóközlemény a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az ELTE
informatikai kara együttműködéséről: http://www.elte.hu/hir?id=NW-7928
Nagy Jenőné: beszámol a Nivea pályázati együttműködésről, ahol az Óvodapedagógusok Országos
Szakmai Egyesülete segítségével évente 80, hátrányos helyzetű, de kiemelten tehetséges gyermek
tehetségfejlesztésre lehet majd pályázni. Ennek a meghirdetésével majd lehet találkozni a médiában.
Magyar Margit: Ember Csaba Balassagyarmat díszpolgára lett
Bajor Péter: köszöni a híreket, ezekről szívesen beszámolunk a hírlevelünkben. Tájékoztatja a
résztvevőket a tavaszi nagyobb programokról:
Március 12.: Templeton avatás (a hely befogadó készsége miatt csak a Fellow-k vesznek részt a
rendezvényen
Március 19.: Kárpát-medencei tehetségnap. Itt kerül sor a Felfedezettjeink, a Tehetség Nagykövet és a
Tehetségek szolgálatáért díjak átadására. Fontos, hogy a Tehetségnagykövetek a címeket nem, vagy
alig használják – talán erre lehet kérni majd őket is.

Bajor Péter
levezető elnök

Győryné Csomó Ildikó
emlékeztető lejegyzője

Rajnai Gábor
emlékeztető hitelesítője

Oldal: 8 / 8

