Jegyzőkönyv,
Erdélyi Tehetséggondozó Tanács,
Kolozsvár, 2o1o dec. 1
Résztvevők:
1. Lackó György – Tamási Áron Kollégium, Udvarhely –szakmai partner
2. András Szilárd- Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Matematika kar,szakmai partner
3. Doracsek Ágoston – Bethlen Gábor Alapítvány, Nagyenyed –társadalmi partner
4. Elekes Zoltán – Hargita Megyei Gyermekvédelmi Tanács, Csíkszereda –társadalmi
partner
5. Berszán István – Babes- Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalom Tanszékvezető,
Kolozsvár- szakmai partner
6. Péntek János – Nyugalmazott irodalom professzor, Kolozsvár – szakmai partner
7. Popa Márta – János Zsigmond Unitárius kollégium igazgató, Kolozsvár- szakmai
partner
8. Vörös Alpár – Apáczai Csere János Líceum, Kolozsvár- szakmai partner
9. Márton Zoltán- Teleki Oktatási Központ Igazgató, Szováta
1o. Szász Zoltán – Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szováta- társadalmi
partner
11. Lászlófy Pál István, - Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnök, Szovátatársadalmi partner
12. Somai József – közgazdász, a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, Kolozsvár,alelnök
13. Varga László- Márton Áron Gimnázium Csíkszereda,- alelnök
14. Bereczki Kinga – matematika tanár, Amőba Alapítvány, Sepsiszentgyörgy,-alelnök
15. Néda Zoltán – egyetemi tanár, Babes- Bolyai Tudományegyetem, Fizika kar,- elnök
16. Bege Antal - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – megfigyelő
17. Demeter József – Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Budapest – tanácsadó
A gyűlés végleges napirendi pontjai:
1. ügyvezető titkár kinevezése és jóváhagyása
2. az elnökség kibővítése
3. Somai József beszámolója a Magyarországon tartott Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórum találkozójáról
4. a honlap bemutatása és ennek értékelése
5. a tanács építkezése, esetleges bővítése és munkacsoportok létrehozása
6. ügyrendi tervezet
7. 2o11 évre vonatkozó munkaterv
8. az ETT tehetségtámogatási prioritásainak lerögzítése

Az ülést Néda Zoltán (NZ) elnök vezette.
NZ megköszönte a Kolozsvári Akadémiai Bizottság felajánlását, hogy az ügyvezetést
ennek székházából bonyolítsa a NTT.
Péntek János (PJ) megerősítette a székhely használatára tett felajánlását a tanácsnak és
röviden ismertette a KAB szerepét az új tanács működésének a támogatásában.
Ismertette, hogy semmiféle függőséget vagy alárendeltségi viszonyt ez a felajánlás nem
tartalmaz, az ETT független szervezetként fog működni, ami pillanatnyilag nem
rendelkezik jogi státusszal. A tanács megköszönte és megszavazta a székhely
felajánlását.
NZ ismertette a napirendi pontokat és felkérte a résztvevőket, hogy egy rövid
bemutatkozó körben, mindenki ismertesse, hogy milyen szervezetet, intézményt képvisel.
A bemutatkozó kör után Pétek János felolvasta Pálikás József Úr, a Magyar Tudományos
Akadémia elnökének köszöntő levelét az Erdélyi Tehetséggondozó Tanácshoz.
1. ügyvezető titkár kinevezése és jóváhagyása
Bemutatkozott Mátyás Ildikó, az ügyvezetésre felkért személy, a tanács szavazással
jóváhagyta a fent nevezett személy beiktatását az ügyvezetői munkakörbe, valamint NZ
felkérte a jegyzőkönyv vezetésére.
2. az elnökség kibővítése
NZ javasolta az elnökség kibővítését egy újabb alelnökkel, így a tanács vezetősége 1
elnök és 4 alelnökből áll, ami a döntéshozatalt megkönnyíti. A tanács elfogadta a
javaslatot.
Az RMPSZ részéről Szász Zoltán javasolta alelnöki tisztségre a RMPSZ elnökét,
Lászlófy Pál Istvánt. A tanács egyhangúlag elfogadta a javaslatot. Így a tanács létszáma
nem változott, hanem Szász Zoltán helyett, Lászlófy Pál István képviseli majd az
RMPSZ-t.
3. Somai József beszámolója a Magyarországon tartott Kárpát-medencei
Tehetségsegítő Fórumról
Somai József (SJ) ismertette, hogy a Nyilas Misi Tehetségtámogató egyesület részéről
meghívást kapott a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumon való részvételre, ami
Budapesten zajlott pénteken, november 26-i, ahol hasznos információk birtokába került.
A gyűlést Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője elnökölte,

társelnökként részt vett Pálinkás József, Csermely Péter és Pokornyi Zoltán. A főbb
napirendi pontok között említette a határon túli támogatások típusait, az eddig elnyert
pályázati pénzeket ismertette, valamint az előirányzott 2o11-es alapokról tájékoztatott.
Fontos információ a tervezett Tehetségtámogató Federáció tervezete, 2o11 második
felére várható. A teljes számszerű tájékoztatót csatolt dokumentumként mellékeljük a
jegyzőkönyvhöz.
4. a honlap bemutatása és ennek értékelése
NZ bemutatta az ETT eddig elkészült honlapját a résztvevőknek és ennek bővítéséről,
változtatásáról érkeztek javaslatok. A honlap pillanatnyilag a BBTE szerverén található,
viszont eldöntésre került, hogy a www.tehetségpont.ro doménium megfelelő és szabad,
tehát ez lesz a honlap helye, ezentúl. A tanács megszavazta a javaslatot.
Javaslatok:
- a gyermekek és tanáraik adatbázis belső felhasználású adatbázis legyen
- a csatlakozó szervezetek adatbázisa elérhető legyen bárki számára
- a csatlakozó szervezeteket ne nevezzük tehetségpontoknak, mert ez a név már
foglalt és a magyarországi regisztrált vagy és akkreditált pontokat jelöli, javaslat a
névre – tehetség műhely
- az RMPSz adatbázisa használható forrásként
- legyen link, lehetőség a szervezeteknek, hogy erről a felületről regisztrálni
tudjanak magyarországi tehetségpontnak
- iskolát, intézményt vagy szervezetet lehessen regisztrálni
- csak tanárok, mentorok regisztrálhatnak
- ha fiatal, esetlegesen egyetemista regisztrálna, akkor legyen olyan lehetőség a
regisztrációra, hogy „Mentort keresek!”
- legyen a felületen térkép, ami a regisztrált intézmények, szervezetek, iskolák
területi eloszlását is megmutassa
- legyen link a Magyarországon regisztrált tehetségpont térkép felé
(mintegy célként kitűzve az újonnan regisztráltak számára az ehhez való
csatlakozást )
- a kezdőoldalon bővebben tisztázni az ETT céljait
- a weblapra fel kell tüntetni kapcsolatot (linket) a www.oktatasert.hu honlap fele
- a honlap nyelvileg legyen nagyon helyes, mert a szervezet bemutatkozó
oldalaként nem engedheti meg a hibák becsúszását
- szakirodalmat szükséges a honlapra feltölteni, hogy az érdeklődők, ne kelljen,
tovább keressenek esetleges magyarországi honlapokon
- a tehetséggondozó műhelyek küldjenek be és kerüljön fel a honlapra a „jó
gyakorlatok” fül is
- legyen egy hasznos linkek rész, ahova a magyarországi vagy egyéb országot
képviselő, tehetséggondozó műhelyek, elérhetősége kerüljön fel
- szükséges volna a magyarországi szakemberek listájára, esetleg, tehetségek
felismerésében specializálódott pszichológusok névsorára
- fő menüsorban legyen egy továbbképzések fül

- meghagyni a Tehetségpont menüpontot, itt az erdélyi tehetségpontok térképét
jelenítve meg
- külön menüpont alatt végezni az adatgyûjtést, kibõvített formában
- jelenjen meg egy Magyar Géniusz menüpont, amely gyakorlatilag az összekötõ
kapocs az ETT és NTT között
7. 2o11 évre vonatkozó munkaterv
Bereczki Kinga (BK) ismertette a 2o11 évre vonatkozó munkatervet. Mivel a munkaterv
részletessége miatt, döntéseket helyben nem lehetett hozni, ennek csatolása a
jegyzőkönyvhöz szintén megtörténik és kérjük hozzászólásaikat, esetleges
kiegészítéseiket a levelező listán megtenni.
Javasolt évi tanácsi gyűlések száma 3. Ezek közül a soron következő 2o11. márciusban
megszervezendő. Javaslat érkezett Lackó Györgytől – Tamási Áron Kollégium,
Udvarhely, hogy a gyűlés színhelye Udvarhely legyen.
Fontos javaslat egy tehetségnap megszervezése, egy adott helyszínen, amit az ETT
szervez, ettől függetlenül helyileg is szerveződhetnek egyéni kezdeményezéses, ennek
szervezése nem az ETT feladata, javasolt időpont 2o11. szeptember.
8. az ETT tehetségtámogatási prioritásainak lerögzítése
NZ javasolta, hogy a prioritások megtárgyalása, legyen a következő ügyrendi pont, ebben
a tanács tagjai egyetértettek.
Fontos vita kezdődött arról, hogy a gyermekek és tanáraik támogatása élvezzen előnyt
vagy a képzések a tanároknak, mentoroknak.
Berszán István (BI) javaslatára az összes tanácstag kifejtette a véleményét ebben az
ügyrendi pontban.
A javaslatokat összegezve 7 fő prioritás fogalmazódott meg, azok a következők:
1. a tehetségek és tanáraik/mentoraik támogatása konkrét programokon keresztül, ami
lehet : verseny, tematikus tábor, foglalkozás vagy egyéb. 42 pont
2. a tehetségek felismerésének a támogatása 16 pont
3. a hátrányos helyzetű gyerekek támogatása 15 pont
4. hosszú távú tevékenységek és struktúra létrehozása 11 pont
5. továbbképzések támogatása tanárok/ mentorok számára 11 pont
6. családok támogatása

4 pont

7. tehetségbarát társadalom kialakítása 3 pont
NZ javaslatára egy 1-3 ig terjedő skálán lehetett szavazni minden tagnak a számára
fontosabb prioritások között. A megnevezett prioritások a kapott szavazatok száma
szerint lesz egymás után sorolva.
5. a tanács építkezése, esetleges bővítése és munkacsoportok létrehozása
SJ ismertette, hogy a magyarországi NTT tagjainak száma 28, míg az ETT tagjainak
száma csak 17, tehát van még hely a bővítésre.
NZ ismertette, hogy szükséges lenne a területi bővítés, ugyanis bizonyos régiók
egyáltalán nem kaptak helyet, meghívást a tanácsba. Valamint az is szükséges, hogy a
különböző szakmai területekben is megtörténjen a bővítés, hiszen nagyon sok terület nem
képviselteti magát a jelenlegi tanácsban. Természetesen nem szabad túlságosan bővíteni,
mivel a nagy létszám a döntéshozatalban hátráltató elem. Nehezen összehívható és
nehezen hozható közös nevezőre a tanács, ha túlbővül.
Javaslat érkezett, hogy a tanácsba két ajánlással kell érkezni és a tanács, jóvá kell hagyja,
az esetleges új tag felvételét. Ezt a javaslatot a tanács, egyhangúlag elfogadta.
NZ javasolta annak eldöntését, hogy – hierarchikusan építkezzen a tanács,
- vagy szakmai bizottságok jöjjenek létre.
A tanács a szakmai bizottságok létrehozásával értett egyet. A különböző bizottságok
megnevezésével a márciusi gyűlés fog foglalkozni és minden bizottság élén egy
tanácstagnak kell majd állni.
Regionális szerveződéssel nem szükséges a tanácsnak foglalkozni, csak akkor, ha erre,
alulról jövő igény lesz.
Gazdasági partnerek, MI összeállított egy 31 cégből álló listát, akiket konkrét programok
esetén meg lehetne keresni.
Javaslat érkezett arra, hogy az ügyvezető feladata legyen feltérképezni azokat a gazdasági
egységeket, magánembereket, akik eddig is támogatták a tehetségeket.
Ugyancsak javaslat hangzott el, hogy a honlapra fel lehetne tüntetni egy olyan benevezési
lehetőséget, hogy „Mecénás Kerestetik!”
Javaslat született egy tehetség alap létrehozására, amiből támogatásokat lehetne nyújtani.
6. ügyrendi tervezet
Somai József bemutatta az ügyrendi tervezetet és mivel ebben az esetben is egy komplex
dokumentumról van szó, amely a tanács jogait és kötelezettségeit, a tanácsi ülés feladatait
és hatáskörét, ugyanezen feladatokat és hatásköröket az elnök, alelnökök, tagok esetében

taglalja, közös döntés alapján a levelező listán kerül megtárgyalásra. A dokumentumot
csatoljuk a jegyzőkönyvhöz. Az ügyrendi szabályozást, miután a Tanács tagjai
véleményezték, a márciusi gyűlés hagyja jóvá.
BK hozzászólása, hogy az ETT személyi összetételét a tanács döntésének megfelelõen
kell frissíteni.
9. egyebek
Demeter József kérésére, hogy az erdélyi tehetségsegítő műhelyek „ jó gyakorlatai” is
bekerülhessenek egy Kárpát medencei Jó Gyakorlatokról készülő kötetbe, ennek űrlapja
az ETT honlapjára fel fog kerülni.
A gyűlést NZ 15.5o perckor zárta a jelenlevők türelmét és figyelmét megköszönve.
Kelt: 2o1o. december 3-án, Kolozsváron

