Emlékeztető
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
2016.11.11-én du 15:00 és 16.30 közötti üléséről,
a LARUS Rendezvényközpont épületében
(1119 Budapest, Mérnök u. 39.)

Az ülésen tagszervezetként jelen voltak:
Amőba Alapítvány, Bács-Kiskun megyei Tehetségsegítő Tanács, Bethlen Gábor Alapítvány
(Nagyenyed), Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, Bolyai Műhely Alapítvány,
Erdélyi Tehetségsegítő Tanács, Evangélikus Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet,
Felvidéki Tehetségsegítő Tanács, Kanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács, Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség, Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács, Kocka-kör Egyesület, Kutató Gyerekek
Országos Szövetsége, Kutató Tanárok Országos Szövetsége, LOGOS Alapítvány, Magyar Innovációs
Alapítvány, Magyar Innovációs Szövetség, Magyar Tehetséggondozó Társaság, 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, Református
Pedagógiai Intézet, Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, 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: Balogh László, Bajor Péter, Kiss Albert, Kövesdy Zsuzsanna, Mentler
Marianna, Nagy Levente, Szécsi Anikó, Szilágyi Zsuzsanna, Győryné Csomó Ildikó.
Bajor Péter megnyitja az ülést, majd köszönti a jelenlévő tagokat.
1. napirendi pont: A napirend elfogadása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítő megválasztása
Bajor Péter kéri, hogy az előző ülés jegyzőkönyvéhez észrevételeiket tegyék meg. A jelenlévők az
előzetesen kiküldött napirendet egyhangú szavazással elfogadták.
Bajor Péter kéri a megjelent tagokat, hogy a tervezett napirendről szavazzanak, illetve az emlékeztető
megírásával bízzák meg Győryné Csomó Ildikót. A tagság a napirendről, illetve az emlékeztető
vezetőjéről egyhangú igen szavazattal döntenek.

2. napirendi pont: Tehetségek Magyarországa európai uú
Polonkai Mária: 2016 januárja óta konzorciumban zajlik a projekt megvalósítása. Konzorciumi vezető
az Új Nemzedék Központ (ÚNK), konzorciumi tag a Matehetsz. A projekt hatóköre a konvergencia régió,
a tevékenységek megvalósítása során hazai forrásból kapunk arra támogatást, hogy a KMR régióban is
meg tudjuk valósítani ugyanazokat a programokat.
A projekt szakmai tartalmát fontos szakmai tevékenységcsoportokra osztottuk fel. A projektben van
olyan tevékenység, amelyet csak az ÚNK vége, van, ami csak a Matehetsznél szerepel, és vannak
közösen megoldandó feladatok is.
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Tehetségszűrés, -azonosítás: csak az ÚNK-hoz tartozik, itt már vannak előmunkálatok. Komplex
tehetségfelismerő rendszerek matematika és további területeken. Ezeket a
tehetségszűrésekre alkalmas elemeket pilotokban fogják kipróbálni.
Jógyakorlatok azonosítása: közös tevékenység.
Tehetségtámogató környezet kialakítása: közös tevékenység. Részben előkészítés, részben
megjelenés alatt vannak az ide sorolható programok/tevékenységek. Ide tartoznak a
szakemberek képzése, rendezvények, műhelyfoglalkozások is.
Tehetségfejlesztő rendezvények, csoportos, illetve speciális egyéni támogatások.
(a korosztály 5-25 év, köznevelési intézmény tanulói előnyt élveznek, de a felsőoktatási
intézményben nem tanuló fiatalok is célcsoport lehet)
Minősített Tehetséggondozó Műhelyek kiválasztása és támogatása (ÚNK). A pályázatot
meghirdették, még jelentkezési szakaszban van. 8 KMR és 30 Konvergencia régióban működő
műhely kiválasztása történik most.
Tehetségsegítés regionális rendszereinek kialakítása (közös tevékenység)
Tutor szolgáltatás: a kiválasztástól a képzésen át a folyamatos támogatásig minden
tevékenységet a Matehetsz valósít meg.
Ösztöndíj támogatás, a Matehetsz feladata önállóan. Fontos, hogy itt a programba már bevont
fiatalok lehet csak a célcsoport.

Bajor Péter kérdezi, hogy van-e észrevétel. Itt fűzi hozzá, hogy a mai nap az előestéje a Tehetségek
Magyarországa hivatalos megnyitásának, hiszen holnap lesz a hivatalos sajtómegnyitó. A Tehetségek
Magyarországa keretében lesz alkalom a hálózatok munkájának javítására. A projekt viszont csak
Magyarország területére, azon belül pedig a konvergencia régióra vonatkozik. Ahogy a KMR régióra
kaptunk ígéretet, úgy a határon túli szervezetek számára az NTP kiírások fognak forrást biztosítani.
3. napirendi pont: A Magyar Templeton Program tapasztalatai
Szécsi Anikó a program eddigi eredményeit most az innovációk szempontjából szeretné bemutatni.
1. A beválogatás módszertana, algoritmusa. Rövid idő alatt rendkívül nagyszámú jelentkezőt
kellett bevonni, megmérni kognitív és egyéb szempontok szerint. A kidolgozott
módszertan egyedülálló és a jövőben is jól hasznosítható.
2. Networking: A tehetséghálózat fontos szerepet játszott abban, hogy rugalmas és
eredményes munkát tudjunk nyújtani.
3. Egyéni igények, egyedi támogatás. A program az egyéni igényekre válaszul alakult. A
beválogatásban készült felméréseket követően negyedévente, illetve programonként is
folyamatos visszajelzést kérünk. Állandó készenlétben kellett állni, ami lehetővé tette a
rugalmas és gyors választ a felmerülő igényekre.
4. Gemifikáció és felelősség. Az egyes fejlesztőprogramokra egy virtuális fizetőeszköz, a
Talentumok segítségével lehet bejelentkezni. A Talentumok felelős beosztása és elköltése
mellett fontos elem volt a Talentumok gyűjtése. Ez utóbbival a társadalmi
felelősségvállalás szerepét szeretnénk hangsúlyozni, így extra Talentumokat kifejezetten
ilyen típusú tevékenységgel, vagy ilyen típusú érzékenyítő programokon való részvétellel
lehet szerezni.
5. Mentorálás. Új módszereket is kipróbáltunk, elsősorban a fiatalabb korosztályra a Junior
Mentorálás és a Shadowing módszere, illetve egy-egy nagyon elfoglalt kiválóság esetén
egy másfél-kétórás beszélgetést kértünk. Junior Mentorálás: társadalmi felelősségvállalás
szempontjából fontos elem volt, szintén alkalmas a Talentum-gyűjtésre.
6. Csoportok és csoportfacilitátorok. A nagy létszámra tekintettel 10-12 fős csoportokra
bontottuk a Fellow-kat, a csoportfacilitátorok egyénileg és csoportos támogatásban is
részesítették a fiatalokat.
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7. Nyári tábor: bár a műfaj nem új, de a tábor programjai a teljes programra jellemző
változatosságot mutatták, ami a fiatalok számára nagyon vonzónak bizonyult.
8. Új programtípusok: több ilyet igyekezett a program bevezetni, a Templeton Talks
rendezvénysorozatot emelném ki. A fiatalokat kommunikációs szakember készítette föl,
akik 7 perces profi előadásban mutatták be magukat, tehetségterületüket, vagy egy általuk
fontosnak tartott témát.
9. Identitás: több elemmel megtámogatva egy markáns identitást tudtunk kialakítani, amely
a közösség formálásában fontos szerepet tudott játszani.
10. Nebraska: 873, 5-8 éves kisgyermek megfigyelése folyt a Nebraska Starry Night itthonra
adaptált módszertana szerint
Szendrő Péter: kéri, hogy az OTDT is jelenjen meg a szakmai együttműködő partnerek között a Magyar
Templeton Program oldalán.
Alföldi István: A Tehetségek Magyarországa kapcsán kérdezi, hogy milyen a kapcsolat a konzorciumi
partnerrel, 2020-ig hogyan zajlik a közös projekt menedzselése.
Bajor Péter válaszol: hosszas előkészület után kezdődött meg az együttműködés. A program kb. 5050%-ban oszlik meg a konzorciumi partnerek között. A jelenlegi összeg 6,1 milliárd forint
(kormányhatározat 6,5 milliárd forint). Az ÚNK kvázi állami háttérintézmény, aminél a mi civil
működésünk rugalmasabb. A konzorciumi együttműködésnek megvannak a maga nehézségei, de a két
szervezet saját menedzsmenttel és szakmai vezetővel valósítják meg a feladatokat, amelyeket jól el
tudtunk különíteni a megvalósítás időszakára.
A jelenlévőknek további hozzászólásuk nincs, a beszámolókat egyhangúlag elfogadják.

4. napirendi pont: A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítási javaslatai
Bajor Péter előterjeszti javaslatait:




Tanács tagszervezeteinek az alkalmasságát írja elő a szabályzat. Ehhez az SZMSZ nem
rendel felelőst. Javaslom, hogy erre az ügyvezető elnökség vegye magára ezt a
feladatot.
A tanács évente háromszori ülését 2-re csökkentené. A Matehetsznél tavasszal és az
elmúlt évek gyakorlata szerint ősszel is előfordul, így a tagok egyezősége miatt talán
elegendő az évi 2 találkozás.

Alföldi István: a két változással egyetért, további javaslatokkal él:







II.2.3 pont, „munkájuk a megyék legalább felét érinti”
Megszűnést foglaljuk bele az SZMsz-be: III/2-es pont kiegészítése az alábbiak szerint:
„Amennyiben egy tagszervezet két éven keresztül személyesen nem képviselteti magát
a Tanács ülésein, a II/4. pont szerinti szakértői bizottság a taggyűlés részére javaslatot
tehet az egyes tagszervezetek tagsági viszonyának megszűntetésére.”
III. pont számozását módosítani kéne, el van csúszva és így van olyan pont, ami rossz
helyre hivatkozik.
„Az ügyvezető elnök, az ügyvezető elnök és az alelnökök az elnökhöz hasonlóan
jogosultak a Tanács egy személyben történő képviseletére” – ezt nem támogatja.
Oldal: 3 / 4

Antos László: Az utolsó ponttal nem ért egyet. A MISZ alapszabályában is szerepel ilyen típusú engedély
és úgy látja, az NTT álláspontját képviselheti egy ügyvezető elnök.
Mező Ferenc: csatlakozik Alföldi István véleményéhez.
Bajor Péter: úgy véli, az NTT nem jogi személyiségű fórum, az elnökei, alelnökei képviselhetik akár egy
személyben is a tanácsot. Fontos a különbség a Matehetsz és az NTT között, utóbbinál erre
meghatározott szabály szerint nyilatkozhatnak a vezetők.
Az elhangzott módosítási javaslatokat az elnökség tagjainak egy személyben történő képviseleti
jogának korlátozásának kivételével a jelenlévő tagszervezeti képviselők egy ellenszavazattal
megszavazták.
5. napirendi pont: Egyebek
A napirendi ponthoz hozzászólás nem érkezett, ezért megköszönve a jelenlévőknek a részvételt Bajor
Péter az ülést lezárja.

Bajor Péter
levezető elnök

Győryné Csomó Ildikó
emlékeztető lejegyzője

Rajnai Gábor
emlékeztető hitelesítője

Oldal: 4 / 4

