Magyar Tehetségsegítô
Szervezetek Szövetsége

www.tehetsegpont.hu

Bemutatkozás
A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések hívták életre, amelyek évtizedek óta magas színvonalon
törôdnek a tehetséges fiatalok segítésével. A Szövetség olyan önálló elképzelésekkel és célokkal rendelkezô közhasznú egyesület,
amely a tehetséges fiatalok felismerésével, kiválasztásával és gondozásával segíti a tehetség kibontakozását és hasznosulását.

Tagszervezetek (2008. januári állapot)
Amôba Alapítvány
Aranyelme Egyesületet
Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete
Bethlen Gábor Alapítvány
Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért (Zenta, Vajdaság)
Bolyai Mûhely Alapítvány
Csányi Alapítvány a Gyermekekért
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
Kocka-kör Egyesület
Kutató Diákok Országos Szövetsége
Kutató Diákokért Alapítvány
Logos Alapítvány (kistérségi iskolák)
Magyar Innovációs Alapítvány
Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Tehetséggondozó Társaság
Szlovákai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Talentum Mûhely
Tehetséges Magyarországért Alapítvány
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete

A Nemzeti Tehetségsegítô Tanács tagjaként pártoló tagszervezetek
Országos Tudományos Diákköri Tanács
Tehetségpártolók Baráti Köre
A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége nyitott, tagja lehet bármely olyan szervezet, amely megfelel az alábbi követelményeknek. Jelentkezni a www.tehetsegpont.hu
oldalról letölthetô jelentkezési lappal lehet.
(idézet az Alapszabályból)
„Az egyesület rendes tagjai sorába csak az a jogi személy vehetô fel, amely
– tevékenysége során elvégzi a tehetséges, 35 éven aluli fiatalok valamilyen szempont,
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illetve eredmény alapján történô több (legalább két) lépcsôs szelekcióját, és az ilyen
módon a különbözô szelekciós szintekre került fiatalok, vagy közösségeik munkáját,
illetve a fenti kritériumnak megfelelô közösségek munkáját hosszabb idôn át folyamatosan segíti;
– munkája legalább 100 tehetséges fiatalra kiterjed;
– munkája nem csak lokális, hanem több régióra kiterjed;
– munkáját legalább két éve folyamatosan végzi;
– a tehetségek kiválasztása és segítése tevékenységének deklarált elemét jelenti.”

Célok
A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége az alábbi feladatokat tartja a legfontosabbnak:
• állandó lehetôséget ad arra, hogy a magyarországi és határon túli
magyar tehetségsegítéssel foglalkozó szervezetek (a továbbiakban: Szervezetek) egyeztessék álláspontjukat, hazai és külföldi
példák tanulmányozásával, szakmai fórumok megszervezésével,
támogatási lehetôségek megszerzésével, új támogatási formák átgondolásával, valamint pályázatok kiírásával segítsék és alakítsák
a magyar tehetséggondozás rendszerének további fejlôdését;

A tehetség alkotó elemeinek Piirto modellje

• a kormány 1043/2006.(IV.19.) Korm. sz. határozata alapján a Nemzeti Tehetségsegítô Tanácson keresztül állandó és szervezett formát kínál a fenti Szervezetek és a kormányzat párbeszédére, a Szervezetek igényeinek megfogalmazására, a kormányzat tehetségsegítéssel kapcsolatos terveinek véleményezésére, és ilyen irányú munkájának társadalmi ellenôrzésére;
• lehetôséget teremt arra, hogy a Tehetséggondozó Szervezetek a róluk szóló információkat közös web-oldalon (www.tehetsegpont.hu), kiadványokban, regionális információs
pontokon (Tehetségpontok®), regionális fórumokon és a médiában közre adják;
• a fenti tevékenységében különös hangsúllyal támogatja, segíti a tehetségek felismerésének, kiválasztásának, segítésének, ôk és mestereik elismerésének különbözô formáit, az ezeket oktató programokat, valamint a tehetséges fiatalok kapcsolatépítését,
önszervezôdését, és társadalmi felelôsségvállalását.
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A Szövetség munkabizottságai (a munkabizottságok nyitottak, a munkájukban való
részvételre a a munkabizottsági elnököknél az alábbi email címeken lehet jelentkezni)
Elnevezés

Feladatkör

Felsôoktatási mb.

Tehetségsegítés a
felsôoktatásban
Szendrô Péter
(szakkollégiumok is),
szendro@gi.szie.hu
Tehetségbónusz program

Innovációs mb.

Menedzseri készséget
fejlesztô program, K+F
tevékenységbe bekapcsolódás, inkubátorház,
Tehetség Rt, Tehetséghitel

Havass Miklós,
Szabó Gábor
Mariann,
innovacio@innovacio.hu Mentler
Petis László

Közoktatási mb.

Tehetségsegítés a
közoktatásban

Sipos János
siposbaja@gmail.com

Balogh László, Fuszek
Csilla, Gajda Attila, Nagy
Kálmán, Orosz Lajos,
Pálinkó Gyuláné, Polonkai
Mária, Titkó István

Külkapcsolati mb.

Külföldi tapasztalatok
gyûjtése és hasznosítása,
határon túli magyarokkal együttmûködés

Pék László, Fuszek Csilla;
pek@szmpsz.sk
fuszekli@freemail.hu

Dvoracsek Ágoston,
Gajda Attila,
Herskovits Mária,
Muhi Béla, Rajnai Gábor

Társadalmi és
médiakapcsolatok mb.

Tehetségbarátok köre,
Tehetségalap, a tehetséggondozással kapcsolatos
médiaüzenetek

Havass Miklós
havass@szamalk.hu

Antos László,
Velez Zoltánt

Balogh László,
Mentler Mariann
l_balogh@tigris.klte.hu
mentlerm@t-online.hu

Báthory Zoltán, Bodnár
Gabriella, Heimann
Lászlóné, Herskovits
Mária, H. Nagy
gy Anna,
Gyarmathy Éva, Kormos
Dénes, Mezô Ferenc, Sarka
Ferenc, Szendrô Péter

Gajda Attila,
Rajnai Gábor
gajdati@tlkk.org
grajnai@logospont.hu

Csermelyy Péter,
Gyarmathy Éva

Tehetségpontok szakmai
hátterének minimuma,
Tehetségelméleti, képzési mentorok etikai kódexe,
és továbbképzési mb.
kontrolling rendszer,
valamint tehetségsegítôk
képzése tanító-, tanárképzés

Tehetséghálózati mb.
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A Tehetségpontok
terjedésének szervezése, a
bejelentkezések értékelése, a
tehetségsegítésben
alkalmazható „tehetségpénz” bevezetése, Zseniwiki
wikipédia program

Elnök-társelnök

Eddigi tagok
Petis László,
Szabó Gábor

A Szövetség elnöke: Csermely Péter
Az elnökség tagjai: Balogh László, Pakucs János, Sulyok Katalin

Programunk kiemelt célfeladatai:
Munkánk során különös figyelmet fordítunk az alábbi területekre:
– a tehetségek felismerésének, kiválasztásának és segítésének oktatási formái az óvodai
pedagógusok, tanítók és tanárok képzésére;
– a tehetségek felismerésének („tehetséghalászat”) legjobb módjaira;
– a helyi (kistérségi, települési) tehetség kiválasztás és tehetségsegítés módjaira, ezek
hálózatának megteremtésére;
– a tehetséges fiatalokat segítô óvodai pedagógusok, tanítók és tanárok tevékenységének
támogatására; a felsôoktatásban tanuló tehetséges fiatalok segítésének formáira;
– a pályakezdô tehetséges fiatalok segítésének formáira;
– a fejlett országokban dolgozó tehetséges magyar fiatalok hazahozásának és itthoni
önálló tevékenységük biztosításának lehetôségeire;
– a tehetséges fiatalok ingyenes tanulási, képzési lehetôségeit lehetôvé tévô Tehetségbónusz program létrehozására;
– a tehetséges fiatalok segítésének állami terheit részben átvállaló Tehetségalap létrehozására, és az alapba történô befizetések ösztönzésére;
– a kiemelkedô tehetségek további elôrehaladására.

A tehetséggondozás nemzeti ügy
Mindenki tehetséges.

Küldetés
A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségének köszönhetôen széles társadalmi és
politikai összefogás született a tehetségek felfedezése, gondozása érdekében.
Tudatosítani szeretnénk, hogy a tehetség nem egy szûk elit magánügye, és a tehetséggondozás nem a társadalomból kiszakadt elitképzés csupán. A Szövetség küldetése az,
hogy segítsünk mindenkit abban, hogy megtalálja és kibontsa magában a tehetségét.

5

Magyar Géniusz Program
A Szövetség kezdeményezôje volt a Magyar Géniusz Integrált
Tehetségsegítô Programnak, amely az alábbi fôbb célkitûzéseket
fogalmazta meg:
– kialakítja a tehetségek megtalálásának és segítésének új
formáit, különös tekintettel az átjárási pontokra az eddigi
tehetségsegítô kezdeményezések között;
– kialakítja a tehetségsegítô kezdeményezések szervezett és sokoldalú együttmûködését
egymással és az állami programokkal;
– kialakítja a tehetségsegítés formáinak beépülését az oktatási folyamat egészébe;
– támogatja a tehetséges fiatalok egymást stimuláló önszervezôdését;
– komplex programmal elôsegíti a tehetséges fiatalok által elért eredmények hasznosítását;
– megteremti a tehetségsegítés társadalmi támogatásának szervezett formáit, bemutatja
a magyar tehetségsegítô modell példaértékét az EU-ban és világszinten.

Tehetségpontok® hálózata
A Tehetségpontok a helyi kezdeményezésekre épülve, azok bátorításával, segítésével jönnek létre többek között az egyetemi
városokban, a szellemi vonzáskörzettel rendelkezô városokban,
a térségekben, az oktatási intézményekben és minden olyan helyi közösségben, amely erre fogékony és nyitott. A Tehetségpontok megalapítása alapvetôen egy vagy néhány, a tehetségsegítés
ügye iránt elkötelezett helyi ember meglétén múlik. A Tehetségpontok csak egymással
együttmûködve, hálózatos formában tudnak létezni, hiszen tevékenységük egyik alapvetô
eleme a folyamatos információcsere, mind a helyi értékek (tehetséges fiatalok, mentorok,
kezdeményezések, jó példák, a segítség bármilyen formája) közvetítése az ország többi
részébe, mind pedig a máshonnan származó értékek befogadása és alkotó alkalmazása az
aktuális Tehetségpont környezetében.
Szövetségünk mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken
kezdeményezi és támogatja Tehetségpontok megalapítását. Tehetségpontot
megalapítani szándékozók töltsék le a regisztrációhoz szükséges ûrlapot a
www.tehetsegpont.hu honlap Tehetségpontokkal kapcsolatos részérôl, vagy
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lépjenek kapcsolatba az országos Tehetségponttal az alábbi elérhetôségeken.
A Tehetségpontok a következô feladatokat vállalják:
– az érdeklôdô fiatalok kapjanak
hatékony segítséget, információt tehetségük felismeréséhez
és kibontakoztatásához, legyen ez a folyamat minél teljesebb és minél személyesebb;
– az intézményi, helyi, térségi
és regionális tehetséggondozó
kezdeményezések minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással,
– a tehetséggondozó kezdeményezések minél több emberi
és anyagi erôforrást tudjanak bevonni a tehetségsegítés folyamatába.

Az Országos Tehetségpont elérhetôsége
1054 Budapest Szemere u. 21. sz.
Tel/fax: +36/1-222-0517
e-mail: info@tehetsegpont.hu

A Nemzeti Tehetségsegítô Tanács
A Nemzeti Tehetségsegítô Tanács a hazai és határon túli magyar tehetségsegítô szervezeteket tömörítô konzultatív testület, amelynek a Magyar Tehetségsegítô Szervezetek
Szövetsége tagszervezetei és pártoló szervezetei által delegált képviselôk a tagjai. A Tanács negyedévente tart üléseket, amelyekrôl a www.tehetsegpont.hu honlapon beszámol. A Tanácsot a kormány a 1043/2006 (IV.19.) Korm sz. határozatával a kormányzat
tehetséggondozási kérdésekben illetékes partnerének ismerte el.

A tagszervezetekrôl dióhéjban
A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségének nem személyek, hanem tagszervezetek a tagjai. A Nemzeti Tehetségsegítô Tanácsban ülô személyek e tagszervezetek által delegált képviselôk. E nagy múltú tehetséggondozó szervezetekrôl olvashat a
következôkben.
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Amôba Alapítvány
Az Amôba Oktatási központ alapvetôen felnôttképzéssel foglalkozik, tíz
év alatt közel 3000 személy vett részt a tanfolyamain. Az Amôba tanfolyamok Hargita és Kovászna megyét átfogó felnôttképzési hálózaton
keresztül valósulnak meg. A képzés tevékenység mellett növekvô hangsúllyal van jelen a vizsgáztatás is, a központ hivatalos és nemzetközi vizsgákat szervez
és bonyolít, regionálisan és országosan.
Elsôsorban az alapkompetenciák fejlesztésére fekteti a hangsúlyt, így informatika, nyelvés gazdasági területeken szervez tanfolyamokat, de mellette speciális képzésprogramokat
is bonyolít (vállalatspecifikus képzések, menedzsment képzések orvosi kabinetek számára,
üzleti tervezés kezdô vállalkozóknak, stb.
Az alapítvány által koordinált, tehetséges fiatalokat megmozgató Globalteenager egy olyan
ifjúsági, kommunikációs projekt, amely nemzetközi szinten az interkulturális kapcsolatok
erôsítését célozza. Internetes platformon keresztül, irányított tanulói folyamatok keretén
belül zajlik a tevékenység, diákcsoportok a világ különbözô országaiból közösen témákat
dolgoznak ki, és következtetéseiket a ciklus végén összegzés formájában foglalják össze.
A témák elôre meghatározottak, a kommunikáció opció szerint angol, spanyol és francia
nyelven folyik. (www.globalteenager.org)
Az oktatási központ nagy hangsúlyt fektet az oktatás minôségére, saját fejlesztésû képzésprogramjai vannak, a hallgatók nyomdai kivitelezésû tankönyvekbôl tanulnak, az oktatás
feltételei pedig megfelelnek az európai szintû követelményeknek. Jelen pillanatban a központnak 28 külsô munkatársa van, mind szakképzett, gyakorlott oktatók és állandó adminisztrációs személyzete, amely a képzések háttérmunkáját koordinálja és felügyeli.
A jövôre vonatkozó tervek között szerepel a szakképzések bôvítése, infrastrukturális fejlesztések és a minôségbiztosítás bevezetése.

Elérhetôségek:
520014 Sepsiszentgyörgy Templom utca 1/A Kovászna megye,
Tel/fax: +40-267-351959
E-mail: titkarsag@amoba.ro Honlap: www.amoba.ro

Bereczki Kinga igazgató
Kompakt informatikai tananyag szerzôje, rendszeres szerkesztôje
tájékoztató anyagoknak a helyi és regionális lapokban. Több
szervezet tagja: Székelyföldi Magyarok Társasága, titkár, LAM
alapítvány, kuratóriumi tag, Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság, tag, Civilek Háromszékért Szövetség, elnök valamint a Global Teenager nemzetközi ifjúsági projekt országos
koordinátora.
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Aranyelme Egyesület
Az egyesület munkájáról:
Az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesületet a Fôvárosi Pedagógiai Intézet Tehetséggondozó Központjának munkatársai hozták létre, amikor a
Fôvárosi Közgyûlés 2004 áprilisában a FOVPI átszervezése során a Központot felszámolta. Az egyesület célja, hogy a Tehetséggondozó Központ szolgáltatásait – a diagnosztikát, az egyéni tanácsadást, a gazdagító programokat és a tábort elérhetôvé tegye az eddigieknél is szélesebb körben.
Az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület óvodás kortól serdülôkorig foglalkozik
tehetségszûréssel, tehetségfelméréssel és tehetségfejlesztô programok biztosításával, azaz a
tehetséges gyerekek felkutatásával, felkarolásával, támogatásával. Azokat az intelligens, különösen érdeklôdô gyerekeket keressük, akik számára segítséget nyújthatunk. A kiemelkedô
képességûnek bizonyuló gyerekek tudását speciális fejlesztô programokkal gazdagítjuk tovább, érvényesülésüket a szülôknek, pedagógusoknak nyújtott pszichológiai tanácsadással
segítjük elô. A gyerekeknek személyiségükhöz igazodó, szabad fejlôdési lehetôséget kívánunk biztosítani úgy, hogy ne kelljen kiszakadniuk hagyományos környezetükbôl, családjukból, iskolájukból. A tehetségesnek bizonyuló gyerekek („tehetségígéretek”) az
érdeklôdésüknek és szükségleteiknek megfelelô dúsító programokban, szakköri foglalkozásokon és nyári táborokban vehetnek részt, felkészült felnôttek vezetésével, hasonló képességû
és érdeklôdésû gyerekek között. Az Egyesület közhasznú civil szervezet, önkormányzati
támogatást nem kap, ezért minden támogatást, segítséget, ötletet örömmel fogadunk.

Elérhetôségek:
Postacím: 1115 Budapest, Bánk Bán u. 13
Telefon: (06-70) 397-1291
Internet: http://www.aranyelme.hu
E-mail: aranyelme@gmail.com

Diagnosztika, tanácsadás:
FMH Fôvárosi Mûvelôdési Ház Budapest, XI. Fehérvári út 47.

Szombat délelôtti foglalkozások:
Kós Károly Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola
Budapest, XII. Városmajor utca 59.

Szûcs Imre Lóránt, elnök
Pszichológus, a Fazekas Mihály Gyakorló Iskola tanára.
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Arany János Tehetséggondozó Program
Intézményeinek Egyesülete
Az Egyesület tevékenysége:
– Az Arany János Tehetséggondozó Program szakmai fejlesztése, és a
Program intézményeinek szakmai érdekképviselete.
– Az Arany János Tehetséggondozó Program mûködésével kapcsolatos
egyeztetési és szervezési feladatok ellátása.
– Szakmai rendezvények szervezése, szakmai munkaközösségek mûködtetése.
– Továbbképzések, konferenciák szervezése.
– Módszertani segítségnyújtás.
– Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése.
– Hátránykompenzációs tehetségfejlesztés.
Az Egyesület az Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó tanulmányi
versenyek, kulturális fesztivál, sportfesztivál szervezésében vesz részt. A nyári szakmai
táborok, a hagyományos gólyatábor programjainak összeállításában közremûködik.
Az évente megrendezésre kerülô országos konferencia egyik szervezôje. Az Egyesület mûködteti az Arany János Tehetséggondozó Program honlapját. Az oktatást közvetlenül segítô, valamint a programhoz kapcsolódó kutatások eredményeit feldolgozó
könyveket, kiadványokat jelentetett meg. Részt vesz a program felvételi eljárásának
koordinálásában. Együttmûködik az OKM-mel és az OFI-val, képviseli a programban
résztvevô intézményeket.

Elérhetôségek:
Honlap: www.tehetseg.hu, E-mail: veres@ffg.sulinet.hu

Veres Pál
Az egyesület elnöke, BJMT Oktatási Bizottsági tag, Arany János
Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesület (elnök),
Graphisoft díj (2002), Beke Manó díj (2002).
Szakmai tevékenység: speciális matematika tagozatos osztályokban tanár (1986 óta), igazgató (1997 óta). Tantervkészítés, nemzetközi és országos versenyek zsûritagja, feladatkitûzôje, megyei matematika szaktanácsadó (1995-1997), közoktatási szakértô (1997 óta), középiskolai
központi felvételi bizottsági tag, kétszintû érettségivel kapcsolatos szakértôi tevékenység, Digitális Középiskola szervezôje és irányítója, valamint tananyagfejlesztôje, konferenciák rendszeres elôadója, a Miskolci Egyetem óraadója analízis tantárgyból, a MAB
tanárképzési, valamint matematika és informatika bizottságának tagja.
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Bethlen Gábor Alapítvány
A Bethlen Gábor Alapítvány általános céljai: az oktatónevelôi tevékenység színvonalának növelése:
– a kimagasló tanulmányi eredményeket elért diákok díjazása
– ösztöndíjak létesítése tehetséges diákok számára
– az ingázó gyerekek útiköltségéhez való anyagi hozzájárulás
– a tanulók tudományos és irodalmi tevékenységeinek támogatása
– a kulturális és sportrendezvények segítése
– a fiatal tanárok lakástámogatása

A Bethlen Gábor Alapítvány tevékenysége és eredményei:
A Fenichel Sámuel Önképzôkör tevékenységének támogatása. A kör a kollégium diákjainak tudományos tevékenységét koordinálja.
A Bethlen Napok alkalmával rendezett diáktudományos ülésszak támogatása.
A Bethlen Napokat minden év tavaszán rendezzük meg és ilyenkor kerül sor a diákok és
tanárok tudományos dolgozatainak bemutatására. A Pápai Páriz Ferenc pályázat támogatása. A pályázatra a kollégium felsô tagozatos diákja is küldhetnek be tanulmányt.
A Szórványszínjátszó Találkozók támogatása. A találkozókat minden év tavaszán rendezi az alapítvány és azokra a szórvány iskolák diákjait hívjuk meg.
A kollégiumban mûködô néptánccsoportot és a Bethlen Gábor cserkészcsapat tevékenységét is támogatja az alapítvány. A kollégium Collegium Gabrielense régizene
együttesének és a Firkész diáklap anyagi támogatása. Biztosítja az évente megjelenô
Iskola értesítô megjelenését és az iskolában szervezett kiállítások megrendezését.
Lehetôvé teszi a tudományos ülésszakokra és más versenyekre való elutazásokat és az
oktatáshoz és más iskolai és iskolán kívüli tevékenységhez szükséges taneszközöknek,
valamint a tanmûhelyek felszerelésének beszerzését.
A tehetséges diákokat ösztöndíjakkal támogatja.

Elérhetôség:
515200 Aiud-Nagyenyed Str.Bethlen Gábor Nr.1.
Email: bgk@bethlengabor.ro
Tel/fax: 0258 861947; 0258 865566
Honlap: www.bethlengabor.ro
Szôcs Ildikó
Bethlen Gábor Alapítvány (Nagyenyed) alapító tagja, a kuratórium elnöke. Kémia-fizika szakos tanárként szerzett diplomát, az
oktatás mellett iskola igazgatóként is tevékenykedett.
A Szövetség a Szórványért Alapítvány (Kolozsvár) alapító tagja és
kuratóriumi alelnöke, a Fehér megyei RMDSZ választmány tagja.
E mellett a Dr. Szász Pál Egyesület (Nagyenyed) alapító tagja.
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Bolyai Farkas Alapítvány
a Magyarul Tanuló Tehetségekért
(Zenta, Vajdaság)

A Bolyai Farkas Alapítvány munkájáról
A Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért 2005.
szeptember 11-én újraalakult 58 polgári- és 7 jogi személlyel. Az alapítvány célja, hogy egyetlen magyar tehetség se vesszen el Szerbiában.
Az Alapítvány támogatta a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium épülôfélben lévô diákétkezdéjének és konyhájának befejezését és a zentai Tehetséggondozóban lezajló XV. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny megszervezését (122 tanuló részvételével).
2006. május - szeptembere között az Alapítvány ismertette céljait a fiatalokkal a zentai
civil napokon, valamint a VII. Nyári Ifjúsági Játékokon, és a Magyarkanizsán megrendezésre került „Emberi Kapocs” az I. Civilnapi-börzén. 2006. novemberében emléktáblát helyeztünk el a marosvásárhelyi református temetôben a Bolyaiak sírjánál.
2006 és 2007. decemberében az Alapítvány megszervezte az I. és II. Nemzetközi
Bolyai Farkas Emlékversenyt. Ahol 314 tanuló vett részt, januárban a zentai Bolyai
Gimnáziumban téli-tábort szerveztünk 104 diákkal.
2007-ben 6 alkalommal 32 jelentkezô részvételével egynapos matematikai felvételi
elôkészítôt szerveztünk. 2008-ban ismét felkészítjük az új generációt. A tehetséggondozók
42 végzôs tanulóját a nemzetközileg is elismert ECDL-jogosítvány megszerzésében támogattuk. 2007 márciusában megünnepeltük az I. Magyar Tehetség Napot Magyarkanizsán
és Alapítványunk bemutatkozó körutat szervezett Vajdaság 70 általános iskolájába.
2007. júniusában az Alapítvány támogatásával megalakult a Bolyai Farkas Alapítvány
Baráti Köre 45 fôvel. Ez év nyarán nyelvi és matematikai táborokat szerveztünk, ahol
110 táborlakó vett részt. Július 11-én megalakult az Alapítvány pedagógusokból és
pszichológusokból álló szakosztálya 35 résztvevôvel.
2007. december 15-én megalakult a Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért – Matematikai és Informatikai Szakosztálya 15 alapító taggal. Az Alapítvány Asztalos Alfréd és Homolya Miklós nemzetközi versenyeken való részvételét támogatta. Jelenleg az Alapítvány elkötelezett támogatója 239 tehetséges tanulónak.

Elérhetôség:
24400 Zenta (Szerbia), Posta utca 18. Tel: +381 (0)24/816-700, Tel/Fax.:+381
(0)24/816-666 www.bolyaigimi.org
Majorosi Imre
2005-tôl a Bolyai Farkas Alapítvány igazgatóbizottság elnöke, alapító tag. A zentai Bolyai Farkas Magyar Fôgimnázium érettségije
után az újvidéki Mezôgazdasági Karon szerzett oklevelet. A 60-as
években friss diplomásként a zentai - és óbecsei Mezôgazdasági
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Kombinátban tevékenykedett, mint szakmai vezetô. 1966-tól két mandátummal is az
óbecsei község politikai fôtitkára, majd 1970-tôl a község gazdasági osztály vezetôje
lett. 1969-tôl 10 éven át dolgozott, hogy a világ addig ismert legnagyobb széndioxid
lelôhelye hasznosítva lehessen. 1979-tôl az óbecsei „CARBODIOXID” alakulóban
lévô vállalat termékfejlesztésével és felhasználásának lehetôségeivel kapcsolatban kapott megbízást.
1982-tôl mérnök-tanárként dolgozott a magyarkanizsai Mezôgazdasági és Mûszaki
Középiskolában. 1986-tól nevéhez fûzôdik a brokkoli termesztésének kezdete, és mirelit termékként történô elôállítása a volt Jugoszláviában.
Alapító és vezetôségi tagja a magyarkanizsai Tisza-klubnak, a Zöld Világ
Természetvédô Egyesület alapító tagja és a közgyûlés elnöke, valamint a LESO Természetjáró Egyesület alapító tagja és a felügyelô bizottság elnök.

Bolyai Mûhely Alapítvány
A 2001-ben alapított Bolyai Mûhely Alapítvány (BOM) egy speciális,
reguláris képzési rendszeren kívül esô intézmény, amelynek célja tehetséges fiatalok személyiségfejlesztô nevelése.
Az elsôsorban humanista értékek képviseletére összpontosító Alapítvány
évenként hároméves tartamú Önképzô Mûhelyeket (kurzusokat) szervez Budapesten, a
legtehetségesebb fiatalok számára. Olyan érettségizô diákokat, és kezdô egyetemistákat
hív meg, és választ be soraiba, akik a legkiemelkedôbb munkát végezték a középiskolai
tanulmányaik során, akik a legjobb eredményeket érték el a tanulmányi versenyeken,
akiket tanáraik is javasolnak a Bolyai Mûhely munkájában való részvételre. A kurzusokra azok a jelentkezôk kerülhetnek be, akik szívesen vállalják a csoportos személyiség
fejlesztô munka közös élményeit, sikeresen tudják bizonyítani szakmai kiválóságukat, s
megfelelnek egy informális értékelô beszélgetés követelményeinek.
Az elsô év elején az Önképzô Mûhely felvett hallgatói közösség-építô Gólyatáborban
vesznek részt. A továbbiakban a kurzusok tagjai kis csoportokban dolgoznak együtt,
találkoznak a magyar tudományos és kulturális élet kiemelkedô személyiségeivel, és
olyan foglalkozásokon vesznek részt, amelyek fejlesztik kulturális és társadalmi érzékenységüket, kommunikációs készségüket és értelmiségi elhivatottságukat.
Egy elôre meghatározott terv alapján a hallgatók egy-egy mûvészi film közös megtekintésével, vagy irodalmi remekmû elolvasásával felkészülve, megkísérlik közösen kibontani, értelmezni a látott, olvasott mûveket. A közös gondolkodás, az együtt átélt
mûhely-beszélgetések élményeivel felvértezve, a harmadik év végén a hallgatók egy un.
Esszencia-kötetet állítanak össze, amelyhez írt esszéikben egy-egy általuk mûvelt szakmai területet fejtenek ki, értelmeznek a közös munka által kialakított értékek fényében.
Ennek a mûhelymunkának az eredményeképpen, a hallgatók jobban érzékelik egyéni
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felelôsségüket, a bennünket körülvevô világ állapotáért, a közösségi humán értékek
képviseletéért, és a társadalmi együttélés
normáinak alakításáért. A havi aktivitáson túl, negyedévenként, meghívott kiválóságok tartanak elôadásokat a tudomány,
mûvészet, közgazdaság, politika egyes
kérdéseirôl. Minden tanulmányi évet egy
másfél hetes közös tanulmányút követ.
A fiatalok elsôsorban a környezô országokat látogatják meg, ahol szembesülnek a különbözô országok életmódjával, kulturális örökségével, találkoznak a társadalmi és tudományos élet kiválóságaival, barátokat
szereznek, s olyan élményeket nyernek, amelyek lényegesen befolyásolhatják szakmai
munkájukat, nyitottságukat, kooperáció készségüket. Jelenleg három évfolyamban hat
csoport mûködik Budapesten.
Az Önképzô Mûhelyek munkáján túl, a Bolyai Mûhely Alapítvány 2005 óta egy
széleskörûen kiterjesztett (de zárt-körû, azaz csak jelszóval rendelkezô tagok számára
nyitott) intranet hálózatot (www.bom.hu) is üzemeltet, amely tagjainak létszáma ma
eléri a 2700 résztvevôt. Az intranet hálózat segít a szakmai és civil kapcsolatok kialakításához, közös munkához más Bolyai Mûhely tagokkal, önképzéshez, tudományos kutatáshoz. Az intranet rendszer tagjai használhatják a Bolyai Mûhely Alapítvány belsô
kommunikációs rendszerét, fórumait, csevegô-szobáit, kulturális ajánló rendszerét,
csoport munkát végezhetnek, és igénybe vehetik a Bolyai Mûhely webmail szolgáltatásait. E munka eredményeként indult meg a Bolyai Mûhely Alapítvány bejegyzése
Romániában is. Az intranet szerkesztését, és a mögötte álló szakmai tevékenységet az
Intranet-csoport végzi.
Elérhetôségek:
Bolyai Mûhely Alapítvány 1074 Rákóczi út 62. 1/2. Tel.: 266 83 78
E-mail: bom@bom.hu
Honlap: www.bolyaimuhely.hu/home.asp

Dr. Havass Miklós – informatikus, 1972-ben csatlakozott a
Számalkhoz (illetve jogelôdjéhez), ahol azóta is dolgozik, legutóbb mint a vállalatcsoport elnöke s egyik tulajdonosa. 1994-ben
figyelme az információs társadalom kérdéseinek vizsgálata felé
fordult. Kezdeményezôje és szervezôje volt az információs társadalommal kapcsolatos országos stratégiák kidolgozásának. E
munka is tudatosította benne, hogy az ország jövôje nagymértékben lakosai mûveltségén, iskolázottságán múlik. Ezért is alapított angol nyelvû általános iskolából, szakközépiskolából és három fôiskolából álló iskolarendszert. Számos
hazai és nemzetközi tudományos és társadalmi testület tagja, vezetôje.
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Csányi Alapítvány a Gyermekekért
Az Alapítvány fô tevékenysége, hogy hátrányos helyzetû, tehetséges
gyermekek életútjának, egy-egy alapvetô életszakaszának a végigkísérése keretében segítse a gyermekeket tehetségük kibontakoztatásában, szociokulturális hátrányaik leküzdésében.
A gyermekek tehetséggondozása az 5. osztálytól kezdôdik, a különbözô életszakaszokban és
iskolatípusokban más-más módon és más-más eszközökkel folytatódik, amíg a támogatottak
fiatal felnôttként a munkaerôpiacra kerülnek. Ez tanulónként jelenthet akár 11–14 évet is.
Jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Jászságban, Jászberény központtal, Somogyban 2 központtal (Nagybajom, Kaposvár), Baranya megyében, Pécs központtal
85 gyermek tagja a tehetséggondozó programnak.
Az Alapítvány mûködéséhez kapcsolható térségekben a programba beválogatott gyermekek fejlesztését, életét egy-egy kiscsoportba (12–15 fô) szervezve egy-egy mentor felügyeli. Az Alapítványnak dolgozó szakemberek segítségével ôk állítják össze a gyermekek egyéni fejlesztési terveit, megszervezik az egyéni vagy csoportban történô fejlesztô
foglalkozásokat, kulturális és sportprogramokat, kirándulásokat, stb. Ôk tarják a kapcsolatot a gyermekek életének fôszereplôivel, a szülôkkel, az iskolával.
A gyerekekkel gyakorlatilag egész évben folyik a szakmai munka, idén nyáron pl. 3
tehetséggondozó táborban vehettek részt a tanulók.
Az Alapítvány tehetséggondozó programjának tevékenységei a különbözô régiókban
található Közösségi Házak köré szervezôdnek. A Közösségi Házakban van lehetôség a
csoportos foglalkozások, szülôi értekezletek megtartására, e mellett pedig a helyi közélet, közösség legalkotóbb erôivel való kapcsolattartásra. A Közösségi Házak és a mentorok a programon belül egymást is segítô hálózatot alkotnak.
A tehetséggondozó program tervei között szerepel, hogy a Közösségi Házak a késôbbiek
folyamán tehetségpontokká váljanak, s mint ilyenek helyi közösségformáló gócpontokká
fejlôdjenek, kisugározzák a Csányi Alapítvány szellemiségét, elindítsák a gyerekeket tehetségük gyakorlatilag is hasznosítható erôforrásként való felhasználása felé.
A tehetséggondozó programhoz kapcsolódó tevékenységeket (szakmai munka, adományozókkal való kapcsolattartás, PR tevékenységek, stb.) 2005 óta az Alapítvány kuratóriumának elnöke, az alapító felesége, Csányi Erika irányítja és koordinálja. Az Alapítvány
Kuratóriumának tagjaiból Pataki Ágnes producer, Radoszáv Miklós a Fôvárosi Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat általános igazgató helyettese folyamatosan aktívan részt vesz
az Alapítvány szakmai munkájában. A tehetséggondozó program elemeinek kidolgozásába
2006-tól bekapcsolódott a Debreceni Egyetem pedagógiai-pszichológiai tanszékének több
munkatársa. Csányi Erika munkáját az Alapítvány irodája segíti Fuszek Csilla vezetésével.
Az Alapítvány 2007 szeptembere óta tagja a Nemzeti Tehetségsegítô Tanácsnak.
Dr. Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója a társadalmi
felelôsségvállalás kiemelkedô példájaként 2005-ben magánvagyonából, 1 milliárd forintos alaptôkével, létrehozta a Csányi
Alapítvány a Gyermekekért kiemelten közhasznú alapítványt.
Csányi Erika, a Kuratórium elnöke.
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Katolikus Pedagógiai Szervezési és
Továbbképzési Intézet
A KPSZTI országos hatáskörû, pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó
intézmény. Elsôdleges feladata a magyar katolikus oktatás-nevelés pedagógiai és kulturális hagyományainak gondozása, feldolgozása és megismertetése, szakmai támogatása szóban és írott formában. Szakmai ankétok, fórumok, pedagógiai napok és konferenciák, pedagógus továbbképzések szer vezése
a katolikus intézményrendszerben dolgozó nevelôk-oktatók számára. Nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása, a külföldi katolikus közoktatási szervezetekkel való
együttmûködés és tapasztalatcserék szervezése az idegen nyelvek oktatása és tanulása,
valamint a diákcsere-kapcsolatok elômozdítása céljából. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, pályázatok kiírása a tehetségek felkutatása
és a tehetséggondozás segítése érdekében a katolikus oktatási intézményekben.

A KPSZTI tevékenységei, eredményei:
Szakértôi és szaktanácsadói tevékenység: szaktárgyi munkacsoportok mûködtetése, szakmai-pedagógiai mintaanyagok, pedagógiai programok, tantervi ajánlások összeállítása és
közzététele a katolikus iskolahálózat számára.
Komplex intézményellenôrzési és – értékelési program kidolgozása és mûködtetése a katolikus intézményrendszerben. Mérés-értékelés: tantárgyi mérôeszközök, neveltségi szintmérôk
készítése, szaktanácsadás.
Az intézet számos kiadvány kiadásában közremûködött (pl. Katolikus iskolák Magyarországon 2. kiadás, Katolikus Pedagógiai Napok Bp., 2002. szeptember-október , Katolikus
Oktatás Napja, Papp László Budapest Sportaréna (dupla CD, 2004).
Etikai kódex (A Magyar Katolikus Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára. Bp., 1998. A nevelés-növelés korszerû apostoli tevékenység Bp., 1999. stb.)
Mester és Tanítvány (Konzervatív pedagógiai folyóirat) a PPKE BTK Pedagógia Intézetével együttmûködve.
Pedagógus-továbbképzések:
Szakmai, tantárgyi továbbképzések szervezése óvodapedagógusok, tanítók, felsô tagozatos
és középiskolai szaktanárok, valamint kollégiumi nevelôk számára. Szakmai napok, bemutató órák szervezése önként vállalkozó óvodákban, iskolákban, a bemutató foglalkozásokhoz
kapcsolódó elôadásokkal és szakmai tanácsokozással egybekötve.
Konferenciák, értekezletek:
Intézményvezetôi és gazdasági vezetôk számára szervezett tájékoztató értekezlet évente két
alkalommal.
Szakmai konferenciák szervezése óvodapedagógusok, tanítók és dajkák számára.
Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek országos, illetve regionális szinten:
Kórustalálkozók, népzenei találkozók, sportversenyek, rajz- és képzômûvészeti versenyek,
16

Dugonics András Matematika Verseny, Kémikus Diák Szimpózium, Károly Ireneusz Fizika
Verseny, alsó tagozatos tantárgyi versenyek, vers- és prózamondó versenyek stb.
Külföldi kapcsolatok:
A KPSZTI tagja a 25 európai ország katolikus oktatásának képviselôit tömörítô Katolikus
Oktatás Európai Bizottságának (CEEC), a katolikus oktatás világszervezetében (OIEC) is
képviselteti magát.
A KPSZTI épületében évente mintegy 250 rendezvény zajlik 342 helyszínen, megközelítôleg
10 ezer fô részvételével.
Kiemelt rendezvények a 2006-2007-es tanévben:
Szent Erzsébet Jubileumi Év, Pályázatok, Emlékmûsor készítése Emlékezzünk Szent Erzsébetre címmel tanárok és középiskolás diákok számára. Irodalmi-mûvelôdéstörténeti verseny
középiskolás diákok számára, német nyelvbôl: mûfordítási pályázat középiskolás diákoknak,
valamint versmondó verseny; prózamondó verseny általános iskolák felsô tagozatos diákjai
számára, Képzômûvészeti pályázat óvodások és iskolásoknak, sportversenyek.

Elérhetôségek:
Cím: 1068 Budapest VI., Városligeti fasor 42.
Tel: 06-1 479 3000
Honlap: www.kpszti.hu

Bajzák Erzsébet M. Eszter nôvér SSND- Magyar-német szakos
középiskolai tanár, közoktatási szakértô, érettségi vizsgaelnök.
1999-tôl Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatás-politikai Tanács nem állami intézményfenntartók oldalának kinevezett tagja. 2005-tôl az OKM Alapkezelô Igazgatóság civil szervezetek pályázatainak bíráló bizottsági tagja. 2006-tól részvétel a
Nemzeti Tehetségsegítô Tanács munkájában. 2006-tól részvétel
a Regionális Közoktatási Egyeztetô Fórum munkájában az egyházi intézmények képviseletében. 2007-ben részvétel a Magyarország Holnap Oktatási Kerekasztal munkájában a Katolikus Egyház képviseletében.
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Kocka-kör Egyesület
A Kocka Kör 1998-ban jött létre a tudományok és/vagy sportok és/vagy
mûvészetek terén tehetséges személyek kutatása és támogatása céljából.
Az egyesület a tehetségazonosítás három formájában van jelen:
– egyének felkutatása, tehetségterületeik feltárása;
– köz- és felsôoktatási intézmények tehetséggondozó programjának beválogató és hatásvizsgálatainak megvalósítása;
– civil szervezetek felkérésére történô tehetségazonosító és/vagy beválogató vizsgálatok végzése.

A Kocka Kör által képviselt tehetséggondozás
formái:
heti/havi rendszerességû körök (jelenleg: harcmûvészeti
kör, kaszkadôr kör, filmalkotó kör, informatikai kör); tanácsadás (pályaorientáció, karriertanácsadás, pszichológiai tanácsadás); közvetett módon, a nevelôtestületeknek
és szülôi fórumoknak tartott ismeretterjesztô, tanácsadó jellegû elôadások tartása; publikációs, megnyilatkozási lehetôségek nyújtása (könyvek, tanulmányok
vagy novellák megjelentetése, képzômûvészeti tárlatok
szervezése/elôsegítése; zenei videoklippek forgatásának
elôsegítése; konferenciaszervezés és támogatás).
Több hazai közoktatási intézmény tehetséggondozó programjának keretében tartunk rendszeresen tanulásmódszertan-tréninget a diákok számára. Alakulásunk óta
jóformán évenként indultak ilyen tréningek Debrecen, Mád, Mátészalka, Szerencs,
Taktaharkány, Törökszentmiklós iskoláiban. Alkalmanként más városokban is (pl.
Miskolc, Nyíregyháza) is megvalósultak tanulás módszertani tréningjeink.

Elérhetôségek:
Cím: 4032 Debrecen, tarján u. 55.
E-mail: mezof@freemail.hu Honlap: www.kockakor.extra.hu

Dr. Mezô Ferenc
A Kocka Kör elnöke, pszichológus, a Debreceni Egyetem PedagógiaiPszichológiai Tanszékének oktatója. Iskolai, egyetemi és civil szervezetek által megvalósuló tehetségazonosításban és tehetséggondozó
programok kidolgozásában, mûködtetésében szerzett tapasztalatokat
az elmúlt évtizedben. Fôbb kutatási területei: tehetségazonosítás és
-gondozás, tanulásdiagnosztika és -fejlesztés, a kreativitás vizsgálata és
fejlesztése, lélektani hadviselés, manipulált emberi kapcsolatok.
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Kutató Diákok Országos Szövetsége
Jelenleg már csaknem ötezer itthoni és környezô országbeli magyar diák
kutat különbözô kutatóhelyeken és a középiskolai diákkörökben. A diákok többsége kis falvakban, illetve kisvárosokban él, több mint ötszáz
diák pedig Erdélybôl, a Felvidékrôl, Kárpátaljáról illetve a Vajdaságból
kapcsolódott be a hazai kutatásokba. Így a kezdeményezés a tehetséggondozás mellett
az esélyegyenlôség növeléséhez is hozzájárul. 1997-ben rendeztük meg a kutató diákok
elsô országos konferenciáját Kecskeméten, amelyet 98-tól minden év nyarán egy
nyolcvanfôs káptalanfüredi tábor követett.
A kutatásokban jó eredményekkel résztvevô diákok amerikai, horvát, ír, izraeli és német tehetséggondozó táborokban kiemelkedô eredménnyel vettek részt.
Diákjaink közül a legjobb 2002-tôl a Nobel-díj osztás vendége.
A Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáira (TUDOK) egyenként több mint
170 résztvevôvel és 100 elôadással eddig hét alkalommal került sor.
A szakmai zsûrik értékelése alapján átlagosan harmincan kerülnek be az egyetemi diákkörök
országos konferenciáinak (OTDK) junior tagozataiba.
2002-tôl minden évben négy magyarországi központban, Erdélyben és a Vajdaságban regionális diákköri
konferenciákat is szervezünk, illetve 2007 ôszétôl a felvidéki diákok részére külön konferenciát szervezünk.
A kezdeményezés védnökségét Sólyom László köztársasági elnök, Hiller István oktatási és kulturális miniszter
és Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke vállalták el.

Elérhetôségek:
Kutató Diákok Országos Szövetsége: 1054 Budapest, Szemere u 21.
Tel/fax: 06-1-222-0517
E-mail: info@kutdiak.hu Honlap: www.kutdiak.hu
Révész Tamás
A Kutató Diákok Országos Szövetségének elnöke.
2007-ben érettségizett a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola
és Gimnáziumban. Jelenleg az ELTE BTK elsô éves történelem
szakos hallgatója. Fô érdeklôdési területe a hadtörténelem, az elsô
és második világháború története, illetve a magyar repüléstörténet. 2002-ben Gyôrben kiemelt elsô díjat nyert a TUDOK konferencián. 2003-tól már a magyar katonai repülés koratörténetérôl szóló elôadásaiért
Szegeden elsô, 2005-ben Pécsett és 2006-ban Debrecenben kiemelt elsô díjat kapott.
2007-ben a XXVII. OTDK-n elsô díjat nyert. Az elmúlt években újságokban és folyóiratokban több cikke, valamint önálló monográfiája is megjelent. 2007-ben ô kapta a Pro Scientia Junior-díjat.
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Kutató Diákokért Alapítvány
1995-ben indult el a kezdeményezés, amely kiemelkedôen tehetséges középiskolás diákok számára biztosít kutatási lehetôségeket a legjobb hazai
kutatóhelyeken. A tehetséges diákok és a kutatásban segítô tanáraik,
mentoraik egymásra találását egy olyan könyv segíti, amely a mentorok
listáját tartalmazza.
Jelenleg hétszáz mentor foglalkozik különbözô tudományterületek iránt érdeklôdô középiskolásokkal. A mentorok listáját
tartalmazó füzetet minden év elején az összes hazai és környezô
országbeli magyar középiskola igazgatója megkapja, és közel
ezer tehetséges diákhoz személyesen is eljut. A mozgalom elindítója, Csermely Péter többek között az elindított kezdeményezésért megkapta a EU Descartes-díját, mely a tudomány
népszerûsítéséért kerül kiosztásra. Az Alapítvány 1999-tôl
minden évben pályázatot ír ki az iskolai tudományos diákkörök megalakulásának segítésére.
A pályázatokra eddig háromszáz diákkör alakult meg az ország
középiskoláiban, Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban. 1999-tôl Tehetséggondozás címmel több konferenciát rendeztünk középiskolai tanárok továbbképzésére, sôt 2005 végén megalakítottuk a Kutató Tanárok Országos
Szövetségét is. Az iskolai diákkörök mellett egyetemi intézetekhez kötôdô diákkörök,
elôadássorozatok, táborok, Kutató Diák Klubok mûködését segítjük elô.

Elérhetôségek:
Kutató Diákokért Alapítvány: 1054 Budapest, Szemere u 21.
Tel/fax: 06-1-222-0517 E-mail: info@kutdiak.hu Honlap: www.kutdiak.hu

Csermely Péter
A Kutató Diákokért Alapítvány elnöke, a Kutató Diák Mozgalom
elindítója, a Semmelweis Egyetem professzora. Kutatási területe
a stresszfehérjék mûködésével, az öregedéssel (www.chaperone.
sote.hu) és a hálózatokkal (www.linkgroup.hu) kapcsolatos. Eddig tíz könyve (köztük a Stresszfehérjék és a Rejtett hálózatok
ereje) és csaknem kétszáz tudományos cikke jelent meg. A cikkek
össz-impaktja 500, idézettsége 2800 feletti. Tudományos teljesítménye több mint
kétharmadát itthon végzett munkával érte el. Csermely Péter a Magyar Biokémia
Egyesület alelnöke és a Cell Stress Society International volt elnöke.
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LOGOS Alapítvány
Az alapítvány célja:
Közadakozásból olyan pénzalap megteremtése, amely megfelelô hátteret
biztosít olyan tanítási módszerek felkarolására és gyakorlására, ahol
elsôsorban a személyre szóló adottságokra épül a tanítás folyamata. Az
Alapítvány a fent említett cél érdekében szükség szerint intézményeket mûködtet, ösztöndíjakat, pályázatokat ír ki, illetve tanulmányokat készít és folytat. Igyekszik felkarolni a hazai és a külföldi tehetséggondozás, valamint egészségi vagy egyéb okból hátrányos helyzetben élôk személyiségfejlôdését szolgáló módszerek elterjesztését.
Munkájában, különösen gyakorló intézményeiben kiemelt helyen kezeli a harmonikus
személyiségfejlôdést, így a nyelv a zene és a mozgás együttes fejlesztését. A nyelvi képzésben kitüntetett helyet kap a többnyelvûség, annak is beszédre orientált módozata. A
harmonikus személyiségfejlôdésben nagy hangsúlyt fektet az emberi kommunikáció
minden formájára, a kommunkációs készség fejlesztésére.
Az Alapítvány az általa mûködtetett intézményekben fontos szempontként szerepelteti a
szellemi teljesítmény optimális megalapozásához szükséges egészséges táplálkozást.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységet folytat az alábbi területeken:
– Szociális tevékenység, családsegítés,
– Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
– Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet.

Elérhetôségek:
Postacím: 2094 Nagykovácsi Pók utca 34.
Telefon/Fax: 06/26 389 567
E-mail: grajnai@logospont.hu

Rajnai Gábor
A Magyar Agrártudományi Egyesület Innovációs Munkabizottságának vezetôje, a LOGOS Alapítvány alapítója (1991) és
elnöke (1996-tôl) – Tevékenység: alternatív oktatási módszerek
támogatása, képzés, tehetséggondozás. A Falvak és Kisvárosok
Európai Tanácsa (ECOVAST) nemzeti szervezetének elnöke. Az
ECOVAST Európai alelnöke. (Tevékenység: fenntartható vidékfejlesztés, partnerségi elvû térségi programozás). Az Országos Civil Érdekképviseletért Egyesület alapítója, (2004-tôl) Az Országos Területfejlesztési Civil Egyeztetô Fórum elnöke (2004-tôl) A Magyar LEADER Szövetségnek, valamint a Homokhátsági
LEADER Szövetség ügyvezetésének tagja (2006-tól) és a Nemzeti Tehetségsegítô
Tanács alapítója, a Szövetség Felügyelô Bizottságának elnöke.
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Magyar Innovációs Szövetség
A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) mint szakmai szervezet tevékenységének
középpontjában az innováció gazdaságélénkítô szerepe áll. Jelenleg 291 intézmény
(vállalkozások, kutatóintézetek, egyetemek stb.) közvetlen tag, 345 intézmény pedig
közvetett tag. A tagintézmények a következô tagozatok keretében végzik tevékenységüket: kutatás-fejlesztési, innovatív kkv-k, vállalkozás-fejlesztési, felsôoktatási, innovációs
nonprofit, innovációs marketing tagozat, ill. agrár innovációs tagozat. A MISZ képviseli a tagintézmények szakmai érdekeit, ellátja az innovációs szféra egészének érdekképviseletét, és jelentôs szakmai (K+F, iparjogvédelem stb.) munkát folytat. A MISZ részt
vesz – sok esetben kezdeményezôként – a kutatás-fejlesztést és innovációt érintô törvények, államigazgatási koncepciók, állásfoglalások elôkészítésében, véleményezésében.
Szorosan együttmûködik állami szervezetekkel, parlamenti bizottságokkal, kamarákkal és egyéb szakmai, érdekvédelmi testületekkel.
A szövetségi híreket, a beérkezô információkat a kéthetente megjelenô HÍRLEVÉLben teszi közzé. Tagjai számára széles körû szolgáltatást biztosít, elsôsorban jogi, iparjogvédelmi, gazdasági tanácsadó, hazai és külföldi kapcsolat-teremtési lehetôségeket
feltáró, a különbözô pályázati lehetôségeket ismertetô formában. Évente szervezi az
Innovációs Nagydíj Pályázatot, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyt, az Innoforum Hazai Szellemi Termék Börzét, a NOVATech.Com Innovációs
Technológiai Üzleti Terv Versenyt, illetve kiírja a Harsányi István-díjat.

Elérhetôség:
Magyar Innovációs Szövetség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
telefon: (061) 453-6572
e-mail: innovacio@innovacio.hu honlap: www.innovacio.hu

Szabó Gábor elnök
tanszékvezetô egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetemen.A
JATE TTK-n diplomázott fizikusként, 2004-tôl az MTA levelezô
tagja. Az USA-ban és Németországban vendégkutató volt.
2000-2002 között az Oktatási Minisztérium kut-fejl. helyettes
államtitkára, 2003-2006 között a Szövetség alelnöke. Nemzetközi folyóiratokban 78 tudományos közleménye jelent meg, több
magyar, ill. külföldi szabadalommal rendelkezik.
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Magyar Innovációs Alapítvány
Innovációs Nagydíj
Az évente egyszer kiadott Nagydíjat az
a Magyarországon bejegyzett társaság
kapja, amely a díjátadást megelôzô évben nagy jelentôségû innovációt valósított meg, és
ennek révén kiemelkedô hasznot ért el. A többi szakmai szervezet innovációs díjával egybekötött díjátadási ünnepség helyszíne a Parlament. Az eddigi tizenöt pályázati felhívásra összesen beérkezett, 852 pályamûbôl 739 volt megvalósult,
sikeres innováció, és ezek közül 124 kapott különbözô innovációs díjat.

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
Az 1991 óta, évente megrendezésre kerülô verseny célja,
hogy a 15-20 év közötti fiatal korosztály figyelmét a
mûszaki és természettudomány területére irányítsa, illetve
a legtehetségesebb fiatalokat kiválassza. A díjazott fiatalok
részt vehetnek az EU Fiatal Tudósok Versenyén, illetve
számos nemzetközi rendezvényen és konferencián. Az elmúlt években a mindenkori oktatási miniszter fôvédnöksége mellett megrendezett versenysorozat keretében, több
mint kétezer fiatal pályázott, akik közül – a professzorokból, gazdasági vezetôkbôl álló zsûri segítségével – több
mint 250 tehetséges magyar diákot választottunk ki.
A kiválaszott és idôközben végzett fiatalok több mint 75%-a magasan kvalifikált munkakörben, kutatás, fejlesztés, ill. egyetemi oktatás területén dolgozik.

Elérhetôség:
Magyar Innovációs Alapítvány: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
telefon: (061) 453-6572
e-mail: innovacio@innovacio.hu honlap: www.innovacio.hu

Závodszky Péter
Magyar Innovációs Alapítvány elnöke. A debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetemen szerzett fizikus diplomát. 1978-tól a biológiai tudományok doktora, 1989-tôl egyetemi tanár az ELTE-n.
Vendégprofesszor volt az USA-ban, Németországban, Angliában.
2001-tôl az MTA levelezô, majd rendes tagja. Az MTA SZBK
Enzimológiai Intézetének igazgatója.
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Magyar Tehetséggondozó Társaság
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 1989-ben alakult meg. A Társaság
létrejöttével azt kívánta elérni, hogy a napi pedagógiai gyakorlatban a
tehetséges tanulók a korábbinál jóval nagyobb figyelmet kapjanak. Ezt a
célkitûzést több területen is segítette a közel két évtizedes tevékenysége
során. Az alábbiak fôbb vonalaiban jelzik ezeket a tevékenységformákat:
– támogattuk a gyermeki, tanulói személyiség képességeit megismerô, hatékonyan
fejlesztô tehetséggondozó kezdeményezéseket, ezek szakmai alapozásában jelentôs
részt vállaltunk (pl. O.M. Arany János Tehetséggondozó Programja);
– segítettük, koordináltuk a tehetséggondozás fejlesztését szolgáló tudományos kutatásokat (kiemelkedô támogató ezekben: Debreceni Egyetem Pedagógiai - Pszichológiai
Tanszék, MTA Pszichológiai Intézet);
– különféle képzési formákkal (intenzív tanfolyamok, posztgraduális pedagógus szakvizsga-program) elôsegítettük, hogy a tehetségfejlesztést végzô szakemberekhez eljussanak a legfrissebb külföldi és hazai kutatási eredmények;
– konferenciák, mûhelyfoglalkozások formájában fórumot teremtettünk a tehetségfejlesztés hatékony iskolai gyakorlati módszereinek átadására, megvitatására;
– kiadói tevékenységet folytattunk, közel húsz tanulmánykötet, monográfia jelent meg
közremûködésünkkel a tehetség-témakörben;
– kapcsolatot alakítottunk ki a tehetséggondozás nemzetközi civil szervezeteivel - kiemelten az Európa-Parlament tehetség-szervezetével, az ECHA-val /European Council for
High Ability/, valamint más nemzetek tehetséggondozó társaságaival, sikeres tehetséggondozó iskoláival /Hollandia, Ausztria, Anglia, Németország, Spanyolország, Lengyelország, Románia, Szlovákia/. Kiemelt nemzetközi rendezvénye volt a MTT-nek
Magyarországon 2000-ben a Debreceni Egyetemen az ECHA 7. Konferenciája „Talent
for the next millennium” címmel, amelyen a világ minden tájáról közel félezer tehetséggondozó szakember tartott elôadást, illetve vett részt a négynapos programon.
Ugyancsak kiemelkedô nemzetközi rendezvénye volt a Társaságnak 2006 tavaszán a
„Tehetségnevelés Európában” címmel megrendezett konferencia.
A Társaság országos szervezet, azonban az érdemi munka döntôen a területi szekciókban és kilenc szakmai szekcióban folyik, közel félezer taggal.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa, a Tehetség-folyóirat immáron a tizenötödik évfolyamánál tart, s már az évfolyamok száma is jelzi, hogy az újság jelentôs
szerepet vállalt a rendszerváltást követôen a korszerû pszichológiai, pedagógiai szemléleten nyugvó tehetséggondozási elméleti alapok, módszerek, szervezeti formák hazai
elterjesztésében. Az Apáczai Kiadó anyagilag támogatja a folyóirat megjelentetését, így
az ötezres példányszámnak köszönhetôen minden iskolába ingyenesen eljut a negyedévenként megjelenô kiadvány.
A Társaság sikereiben kiemelt szerepet játszottak eddigi elnökei, akik a tehetséggondozásban nemzetközi hírû szaktekintélyek, sorrendben: Gefferth Éva, Czeizel Endre és
Báthory Zoltán.
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Elérhetôség:
Cím: 1088 Budapest, VIII. Vas u 8-10.
Telefon: 06-52-512-900/22706
Levelezési cím: Dr. Balogh László – 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 28.
E-mail: l_balogh@tigris.unideb.hu
Honlap: www.mateh.hu
Balogh László – Egyetemi tanulmányok: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen – magyar-pedagógia szak, Ösztöndíjas: Magyar Tudományos Akadémia-aspirantúra 1974-1977-ig.
Tudományos fokozatok: egyetemi doktor (pszichológia), KLTE,
1972, pszichológia tudomány kandidátusa (MTA), 1980. 2004.
november 1.-tôl a Pszichológiai Intézet igazgatója. Egyetemi doktori és kandidátusi értekezése témája a feladatrendszeres oktatás
pszichológiai háttértényezôinek vizsgálata volt. A nyolcvanas évek
második felétôl a tehetség felismerésének és iskolai fejlesztésének problémái kerültek
érdeklôdése középpontjába. Egyetemi oktatói pályafutása kezdete óta vizsgálja a tanárképzés pszichológiai programjával kapcsolatos kérdéseket.

Országos Tudományos Diákköri Tanács
Tudományos és mûvészeti diákköri tevékenység (TDK)
A magyar iskolarendszer, a magyar felsôoktatás világszínvonalú eredményeiben mindig jelentôs szerepet játszott a tanár-diák bensôséges szakmai
és emberi együttmûködése, amely az elmúlt, több mint öt évtizedben tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai felsôoktatás történetébe.
A hazai felsôoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentôsebb formája a tudományos diákköri tevékenység. A hallgató-tanár mûhelymunka olyan szakmai, emberi
kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatókban kialakuljon a kitartó munka
iránti belsô igény, hogy elsajátítsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját
szellemi tevékenységük melletti érvelés képességét és a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, azaz a szellemi hozadék iránti tisztelet és alázatot, mint a
legalapvetôbb kutatási tulajdonságokat. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak a diákköri munka lehetôséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai
utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezôk érdemi kiválogatására.
Mára már az ország csaknem minden felsôoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. Arra, hogy valóban tehetséges, kiváló képességû szakemberek kerülnek ki ezekbôl
a tudományos diákkörökbôl, igen meggyôzô bizonyíték, ha az MTA rendes- és levelezô tagjai
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névsorát, az írásos bemutatkozást megnézzük, hiszen szinte mindenki diákkörben kezdte tudományos pályafutását, itt írta elsô dolgozatát, s köztük szép számmal olyanok vannak, akik
ma is TDK témavezetôk, s olyanok is, akik kiemelkedô diáktudományos tevékenységet segítô
tanári munkájukért Mestertanár Aranyérem elismerésben részesültek.
A kétévenként megrendezésre kerülô Országos Tudományos Diákköri Konferencia, az OTDK
a legkiválóbb egyetemisták és fôiskolások tudományos eredményeinek bemutatására ad
lehetôséget. Az országos konferencia egy döntô, amelyet elsô „fordulóként” az intézményi konferenciákon való bemutatás és zsûri javaslat elôz meg. Az OTDT szekcióiban, tagozataiban csak
intézményi jelölés, zsûri javaslat alapján lehetséges a részvétel. A részvétel elsôsorban olyan
lehetôséget jelent, amely alkalmat ad a szakmai zsûri és hallgatóság elôtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyûjtésre, ezáltal felkészít a szakterület hazai és külföldi konferenciáin
való szereplésre, a saját és mások munkájának, elôadásának értékelése révén pedig megerôsítést,
további ösztönzést adhat a sokszor nem kis áldozatokat igénylô kutatómunkához.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 16 szekcióban, több mint 300 tagozatban zajlik, több városban, egyetemi, és fôiskolai karokon, 2–4 napos rendezvények
keretében. A rendezvény minden második évben több mint 12 000 fôt mozgat meg.

Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)
A tanszéki, szakterületi, kari, illetve intézményi szinten szervezôdô diákkörök országos koordinálására 1973-ban jött létre az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT). Az
OTDT ülések közötti folyamatos munkát, az intézményi TDK felelôsökkel történô kapcsolattartást 1987 óta a Szakmai Bizottságok, az Ügyvezetô Elnökség és a Titkárság mûködése
segíti. Az OTDT célját és feladatait, valamint a mûködés anyagi feltételeit a felsôoktatási törvény is rögzíti. Ennek megfelelôen a Tanács feladata a felsôoktatási intézményekben tudományos tevékenységet végzô hallgatók és az ôket támogató, segítô oktatók, kutatók szakmai
képviselete, országos szintû támogatása és összefogása; a tudományos diákköri mozgalomban
központi szerepet betöltô szakmai bizottságok mûködési feltételeinek biztosítása; az országos
jellegû tudományos rendezvények, fórumok szervezése.

Elérhetôség:
Cím: 1051 Budapest, Dorottya u. 8 Telefon: 06-1-235-7253.
E-mail: titkar@otdt.hu; titkarsag@otdt.hu
Honlap: www.otdt.hu
Szendrô Péter a mezôgazdasági tudomány doktora 1994 óta.
A Szent István Egyetem egyetemi tanára. Szûkebb szakterülete
az agrármûszaki tudomány. Matematikai modelljével a világon
elsôként tárt fel pontos összefüggést az aprítógép mûködése, a
növény és az aprított növényi halmazok méretstruktúrája között.
Publikációi (519) közül 100 tudományos cikk (44 idegen nyelvû),
4 önálló és 10 általa szerkesztett szak-, illetve tankönyv, valamint
11 (feltalálótársakkal közös) megvalósult szabadalom. A tudományos diákköri tevékenységnek négy évtizede országos szervezôje és irányítója.
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Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Az SZMPSZ figyelemmel kíséri a szlovákiai magyar tanítási iskolákban
folyó tehetséggondozó programokat, a szakkörökben végzett tevékenységet és a diákoknak a szlovákiai és a magyarországi tanulmányi versenyeken elért eredményeit. A szövetség diáktáborok, felkészítô programok
és versenyek szervezésével segíti a tehetséges fiatalok szakmai fejlôdését,
értékeli a sikeres diákok felkészítô tanárainak munkáját.
Szövetségünk szervezi a magyarországi és a kárpát-medencei versenyek felvidéki versenyeit, valamint a szlovákiai magyar diákok részére meghirdetett tanulmányi és
mûvészeti megmérettetéseket (matematika, természettudományok).

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége programjából
A Szövetség a szlovákiai magyar nemzeti közösség mûvelôdéséért felelôsséget vállaló
szervezetként az anyanyelvû nevelés és oktatás megóvását és fejlesztését szolgálja az
óvodai neveléstôl az alap-, közép- és felsôoktatáson át az élethosszig tartó képzésig.

A Szövetség többek között:
– támogatja és segíti olyan pedagógiai módszerek és tanulásszervezési technikák, illetve oktatási programok alkalmazását, amelyek a tananyag differenciálása nyújtotta lehetôségek
segítségével a tanuló képességeinek és érdeklôdésének megfelelô képzést nyújtanak;
– fórumok, tanulmányi versenyek szervezésével, pályázatok közvetítésével segíti a kiemelkedô
képességû fiatalok kibontakozását, fejlôdését, versenyzési és bemutatkozási lehetôségét;
– a tanügyi szervek által rendezett diákversenyeken az esélyegyenlôség megteremtése
érdekében szorgalmazza az anyanyelv használatának biztosítását;
– szaktáborok, valamint tanulmányutak szervezésével és közvetítésével támogatja, gazdagítja az iskolai tananyagban megjelenô ismeretek elsajátításának formáit, kínálatokat teremt a szabadidô hasznos eltöltéséhez és a kapcsolatépítéshez;
– tevékenységükben támogatja azokat a pedagógusokat, akik munkaköri kötelességükön
felül tehetséggondozó programok keretében tehetséges diákok felkészítésével foglalkoznak;

Elérhetôség:
Cím: 945 01 Komárno 1 P.O.Box 49
tel/fax: [+421](0)35 771 3572
e-mail: szmpsz@szmpsz.sk; pek@szmpsz.sk, Honlap: www.szmpsz.sk
Pék László, elnök, 1975-tôl a Galántai Magyar Tanítási Nyelvû Gimnázium matematika-földrajz szakos tanáraként dolgozott. Szakpárosítását informatikával bôvítette. 1999-2002 között újra igazgatóként végezte
munkáját a nevezett intézményben, 1990-tôl bekapcsolódott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének munkájába. 2002-tôl fôállásban
az SZMPSZ országos elnöke. Különbözô tisztségekben, megbízatásokban vállal közéleti szerepet országos, megyei és helyi szinten.
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Talentum Mûhely
A gyôri tehetséggondozó Talentum Mûhely a Gyermekpszichológiai és
Pedagógiai Tanácsadóban mûködik. Folytatja, erôsíti és kiteljesíti azt
a tehetséggondozó munkát, amelynek Gyôrött több évtizedes múltja van a közoktatási és közmûvelôdési intézményekben. A Talentum
Mûhely együtt mûködik a tehetséggondozás területén 67 gyôri közoktatási intézménnyel,
2006-tól a Gyôri Kistérség 27 községénél is ellát tehetséggondozó feladatokat.
Feladata a kiemelkedô képességû gyermekek, fiatalok felkutatása az óvodától az egyetemig, számontartásuk, fejlôdésükhöz a szükséges magas szintû fejlesztés biztosítása. Ennek érdekében tehetséggondozó diákköröket mûködtet, melyeket mentorok irányítanak.
Minden évben nyilvános pályázatot ír ki tehetségfejlesztô programok készítésére pedagógusoknak és más szakembereknek. A szakmai értékelés alapján kiválasztott legjobb
pályázatok szerint kapják meg a mentorok a megbízást a kurzusok vezetésére.
A Talentum Mûhelyben egy fôállású tehetséggondozó koordinátor pedagógus és egy
fôállású tehetségfejlesztô pszichológus dolgozik.
Évente 10 diákköri és 1-2 óvodai csoportban, melyek az igények és a sikeres mentori
pályázatok alapján szervezôdnek, 160-180 fiatal vesz részt. A tehetséggondozó csoportok
minden évben, márciusban, Talentum Nap keretében mutatkoznak be, de részt vesznek
a város közoktatási intézményeinek szakmai bemutatóin is.
1998-ban egy nemzetközi konferenciát szervezett, ahol a budapesti és a debreceni tehetséggondozó központ elôadói mellett a Magyar Tehetséggondozó Társaság tagjai és neves
külföldi elôadók is szerepeltek (pl. Erika Landau).
2002. április 12–13-án, Gyôrött rendezte meg a Talentum Mûhely és a Révai Miklós Gimnázium a régióban elôször a Középiskolai Tudományos Diákkörök
Regionális Konferenciáját. A konferencián 72 tehetséges középiskolás mutatta be kutatási anyagát. A sikeres
konferencia nyomán került sor Gyôrött 2002 decemberében a TUDOK 2002-re, a Tudományos Diákkörök
III. Országos Konferenciájára. A Talentum Mûhely és
a Révai Miklós Gimnázium közös szervezésében megrendezett konferencián 130 hazai és külföldi tehetséges
diák mutatta be tudását a rangos zsûrinek, melyben képviseltették magukat a hazai
nagy egyetemek és a MTA is. 2003 –ban „Tehetség, család, iskola” témában a mûhely
szervezésében Gyôrött tartotta a Magyar Tehetséggondozó Társaság tehetségpedagógiai konferenciáját.
A kiemelkedô képességû középiskolai diákoknak 2006–tól
Diák Akadémia címmel tudományos elôadássorozatot indított a Mûhely. Cél, hogy azok a diákok, akik már bekapcsolódtak a tudományos kutatómunkába, vagy kiemelkedô
eredményeket értek el a tanulmányi versenyeken, találkozzanak hiteles tudós személyiségekkel, feltalálókkal.
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A Talentum Mûhely 2007-tôl a Nemzeti Tehetségsegítô Tanács Tehetségpontjaként
mûködik Gyôrött. Budapest, Szeged és Miskolc mellet a gyôri Tehetségpont az elsôk
között alakult meg az országban.
Elérhetôség:
Cím: Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Gyôri Kistérség, TALENTUM
MÛHELY - 9023 Gyôr, Török István u. 36.
Tel./fax: 06 96 515545
E-mail: tehetseg@gyorpedpszicho.hu, mentlerm@t-online.hu
Honlap: www.talentum.gyor.hu
Mentler Mariann
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, a Gyôri Tanítóképzô Fôiskolán, majd a Szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképzô Fôiskolán szerzett diplomát (1971, 1978.). Elvégezte a Budapesti Mûszaki Egyetem közoktatás vezetôi szakát
(szakvizsga: 1999). Részt vett a Veszprémi egyetem individuál
pszichológiai képzésen (2003) Huszonöt évig (1977–2001) tanított szakvezetô pedagógusként a gyôri Apáczai Csere János
Tanítóképzô Fôiskola Gyakorló Általános Iskolájában, ahol öt évig igazgatóhelyettesként, majd tíz évig a gyakorlóiskola igazgatójaként dolgozott. A Budapesti Mûszaki
Egyetem gyakorlatvezetô igazgatója volt (1998–2000-ig). 2000-tôl országos tanügyigazgatási szakértô (Országos Szakértôi Névjegyzék). 2001-tôl a Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Gyôri Kistérség, tehetséggondozó Talentum Mûhelyének
tehetségpedagógiai koordinátora.

Tehetséges Magyarországért Alapítvány
A szervezet általános céljai:
Olyan társadalmi környezet létrejöttének elôsegítése, melyben
minden ember tehetsége fontos érték, és a tehetségnek a megbecsülése, fejlesztése és a tehetséges emberek megtartása közös cél.
Az Alapítvány alapvetô célul tûzte ki:
A tehetséggondozás érdekében segíteni a magánszemélyek (civil szervezetek) – gazdálkodó szervezetek – tudomány – állam négyszögének mind hatékonyabb együttmûködését.
A tehetséggondozás területén szükséges közös tudás és együttmûködés fejlesztése konferenciák megszervezésével, kiállítások létrehozásával, tanulmányok életre hívásával és
kiadványok közreadásával.
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Általánossá tenni azt a törekvést, miszerint bármely szakmában dolgozó szakembernek
legyen a célja a saját és a környeztében dolgozók tehetségének kibontakoztatása.
Kezdeményezi, majd létrehozza és propagálja, koordinálja és szervezi a „Tehetség Napját”, mely nap programsorozatának keretében mindenki – legyen magánszemély, civilszervezet, gazdasági szervezet, intézmény vagy akár lakóközösség – megmutathatja a
tehetség elismerése és gondozása iránti elkötelezettségét.

Az alapítvány 2006. március 25-én, Bartók Béla születésnapján, életre hívta, 2007. március
25-én pedig már másodszor ünnepelte a „Tehetség Napját”. A programok során szerepelt
vállalt az Alapítvány „Tehetség Tanácsából” többek között Spiró György, Bogányi Gergely,
Edvin Marton, Polgár Judit, Vágó István, Bojár Gábor, Farkasházy Tivadar.
Az Alapítvány a „Tehetség Napját” hagyománnyá kívánja tenni, és ki kívánja terjeszteni a Közép-Európai régió egészére.
Az alapítvány 2006. januárjától mûködik. Azóta sikeres pályázatokat bonyolított le a
sport, a klasszikus zene, az irodalom, az iskolai tehetséggondozás, és a fogyatékosok
tehetséggondozása területén.
Az Alapítvány Tiszteletbeli elnöke: Kovács Kálmán.

Elérhetôség:
Cím: Graphisoft Park 1031 Budapest Záhony u. 7.
Tel.: 06 20 951 5280
E-mail: tehetseg@temal.hu
Honlap: www.temal.hu
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Tehetségpártolók Baráti Köre
A baráti kör tevékenységérôl
2003 tavaszán egy, a tehetségek felkarolására korábban létrejött
szervezet gödöllôi ülésén nagy elhatározás született. Úgy gondoltuk, hogy értelmiségiek összefogásával újra értelmezhetô az a folyamat, amelyben a felnövekvô nemzedékek legtehetségesebbjei olyan módon pártolhatók, hogy földrajzi, szociális helyzetüktôl, kulturális beágyazottságuktól függetlenül
befuthassák azt a pályát, megtalálhassák azt a hivatást, amely tehetségük, szorgalmuk alapján egyéni sikereket hozhat számukra. Ezzel gazdagodhat a nemzet, amely
már eddig is számos nagyszerû elmét, kiváló mûvészt, sportolót adott Magyarországnak és a világnak. Másokért felelôsséget érzô, jól tájékozott, kiterjedt társadalmi
kapcsolat-rendszerben élô, alkotó emberek összefogására, a Tehetségpártolók Baráti
Körének (TBK) a megalapítására tettünk kezdeményezést, pártpolitikai állásponttól
teljesen függetlenül, annak érdekében, hogy határon innen és határon túl egyetlenegy kiemelkedô tehetség se vesszen el a magyarság számára.
Elhatározásunkhoz olyan embereket kerestünk meg – tudván, hogy szerencsére
sokkal többen vannak, mint ahányan a látókörünkbe kerülhettek –, akik eddigi
tevékenységükkel is bizonyították hajlandóságukat arra, hogy tudásuk, ismereteik
birtokában, lehetôségeiket felhasználva készséggel segítenek kibontani azok tehetségét, akiket ebben önhibájukon kívül gátol a helyzetük. Nem pénzt, nem ösztöndíjakat gyûjtünk, nem tanfolyamot szervezünk, hanem egy újszerû filozófia mentén
mentori közösséget építünk, és az ehhez való hozzáférhetôséget biztosítjuk minden
tehetséges fiatal számára. Mindettôl azt várjuk, azt reméljük, hogy a tehetség és a
mentor kézfogását, elsô találkozóját a jó tanácsokon túl, tartalmas emberi kapcsolattá is formálja majd az együttmûködés. Felhívásunkra szinte kivétel nélkül igenlô,
támogató válasz érkezett tanároktól, államférfiaktól, kormányzati tisztségviselôktôl,
akadémikusoktól, rektoroktól, mûvészektôl, egyházi személyiségektôl, vállalkozóktól, világbajnokoktól. A Tehetségpártolók Baráti Köre megalakult. Háromszáz alapítót regisztráltunk.
Bárki felkereshet minket. Ennek veszélyeit természetesen tudjuk, de a mentor felkészültsége garanciát jelent, hogy felelôsségteljesen ki tudja majd választani az igazán
tehetségpártolásra érdemes fiatalt, fiatalokat. A tehetségpártolás általunk elképzelt rendszerében kulcsfontosságú lépés az elsô személyes találkozás. Ennek keretében vagy a fiatal keresi fel mentorát, vagy a mentor teszi meg ezt a lépést, ezt a
gesztust. Úgy gondoljuk, ennek a valós és egyben jelképes kézfogásnak egy életre kiható eseménynek kell lennie, amely arra hivatott, hogy feltárja, miként lehet
elôsegíteni az adott tehetség kibontakoztatását, milyen tartalma és formája alakuljon
ki az együttmûködésnek. A mentor szakmai tudása, a társadalom, a tudomány, a
mûvészet berkeiben szerzett értékes és értékesíthetô jártassága birtokában útbaigazítást, támogatást ad. Tanácsot ad az iskola, a környezet, illetve az anyagi helyzet
megerôsítésére.
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Tapasztalataink szerint ugyanis a fiataloknál a gyenge láncszem döntôen az iskola, a
környezet, illetve az anyagi helyzet lehet. A tehetség kiválasztásakor egyedileg mérlegelünk és támogatást is testre, szituációra szabottan adunk. Továbbra is folyamatosan várjuk azok jelentkezését, akik megismerve törekvéseinket, ebben a munkában
részt akarnak venni.

Elérhetôségek:
Cím: Gábor Dénes Fôiskola 1115 Budapest, Etele út 68.
Tel: 204-5516; Fax: 206-2009
E-mail cím: titkar@tehetsegpartolok.hu

Szendrô Péter a mezôgazdasági tudomány doktora 1994 óta.
A Szent István Egyetem egyetemi tanára. Szûkebb szakterülete
az agrármûszaki tudomány. Matematikai modelljével a világon
elsôként tárt fel pontos összefüggést az aprítógép mûködése, a
növény és az aprított növényi halmazok méretstruktúrája között.
Publikációi (519) közül 100 tudományos cikk (44 idegen nyelvû),
4 önálló és 10 általa szerkesztett szak-, illetve tankönyv, valamint
11 (feltalálótársakkal közös) megvalósult szabadalom. A tudományos diákköri tevékenységnek négy évtizede országos szervezôje és irányítója.
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Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
fô tevékenységi területei:
– Pedagógus továbbképzések szervezése – tanév közben és szünidôben
(TANOM, Apáczai Nyári Akadémia, drámapedagógiai továbbképzés,
népzenei továbbképzés), továbbá a magyarországi és erdélyi továbbképzéseken részvevôk névsorának összeállítása.
– Szórakoztató szóra késztetô anyanyelv-ápolási program a szórványban – anyanyelvápolási órák tartása, hétvégi óvodák mûködésének támogatása.
– Beiratkozási program – a magyar elsô osztályos tagozatok megmaradása érdekében.

Vetélkedôk, táborok szervezése:
– A GENIUS mozgalom (elnöke Muhi
Béla) keretében Kovács Sztrikó Zoltán
fizika-kémia általános iskolai diákverseny, Ribár Béla fizikaverseny, Alkotmány és állampolgári jogok középiskolai diákverseny,
– GENIUS – középiskolai kutató diákok
vajdasági szintû, központi versenye, általános iskolai fizika-kémia diáktábor,
– A GENIUS mozgalom keretében tehetséggondozás, a diákok kutatómunkájának szervezése, szakmai segítségnyújtás,
koordinálás,
– Kincses Tarisznya diáktábor kisdiákoknak, Szórakoztató szóra késztetô - anyanyelvi tábor,
– Oktatási Központ mûködtetése Újvidéken és Nagybecskereken – számítógépes tanfolyamok, angol nyelv tanítása, kábítószer ellenes program, pszichológus nevelô munkája
a gyerekekkel, foglalkozás értelmi fogyatékos gyermekekkel, természetvédelem.
– Az Apáczai Diákotthon mûködtetése
– Tankönyvpótló kiadványok, oktatási jellegû szakkönyvek megjelentetése a Vajdasági
Magyar Tankönyv Tanács (elnöke Muhi Béla) szerkesztésében.
– www.fokusz.info elektronikus folyóirat mûködtetése

Az Egyesület céljai a következôk:
– a vajdasági magyar pedagógusok érdekképviselete, a vajdasági magyarság oktatásának és kultúrájának ápolása és fejlesztése,
– a pedagógusok állandó képzési és továbbképzési feltételeinek megteremtése és annak
figyelemmel kísérése, éspedig:
– eszközforrások felkutatása az anyanyelvû oktatás anyagi alapjának megerôsítésére (az
alapokkal, védnökökkel való érdekkapcsolatok kialakítása, a pedagógusok különféle
gazdasági ágakban való foglalkoztatásának és szolgáltatásnyújtási lehetôségeinek fel33

mérése valamint megszervezése stb.),
– oktató- és szakirodalom, valamint tanszerek biztosítása,
– szemináriumok, szaktalálkozók, munkaakciók megszervezése,
– az oktatás terén elért különleges érdemek megjutalmazása és elismerése,
– az anyagiakkal nem rendelkezô tanulók és egyetemisták támogatása,
– az anyanyelvápolás különféle formáinak fejlesztése és
szervezése,
– a pedagógusok jogvédelme, valamint a más intézményekkel, társadalmi és állami szervekkel, egyesületekkel és magánszemélyekkel való együttmûködés az
Egyesület céljainak megvalósítása érdekében.

Elérhetôségek:
Cím: 21000 Újvidék (Novi Sad), ∏irpanov utca 54.
Tel/Fax: (+381) 021 548 259; (+381) 021 400 268
e-mail: vmpe@eunet.yu; vmpe@panline.net
Honlap: www.vmpe.org.yu

Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke
1993 óta a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke
(alapító tagja), majd 2000-ben az ô kezdeményezésére alakult
meg a református egyházi tulajdonú Apáczai Diákotthon. Fizikakémia szakos tanár. Tanárként és újságíróként tevékenykedett.

Muhi Béla, a GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom elnöke
Fizika-kémia szakos tanár, okleveles fizikus. Több mint 150 oktatási
jellegû kiadvány, szakkönyv szerkesztôje. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének egyik alapítója, jelenleg alelnöke, többek között a magyarországi Kutató Tanárok Országos Szövetségének is
alapító tagja, akkreditált tanári továbbképzések szerzôje és szervezôje.
A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom megalapítója, elnöke, tehetséggondozó diáktáborok, diákversenyek szervezôje.
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Támogatók:
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Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége
Cím: Szemere u. 21. Budapest, 1054 – Hungary
Tel/fax: +36/ 1 222 0517
E-mail: info@tehetsegpont.hu
www.tehetsegpont.hu
Bankszámlaszám:
11705008-29902695
Írta és szerkesztette: Csermely Péter – Kiss Gábor – Ujvárossy Andrea
Rajzok: Ványa Zsófia, Szûcs Édua
Tipográfia: Pusztai János
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