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MEGHÍVÓ  
 
 
 
A Nemzeti Tehetségsegítı Tanács tagjai 

 
nagy tisztelettel meghívják Önt 

 
a MAGYAR TÁRSADALOM A TEHETSÉG SZOLGÁLATÁBAN  címmel megrendezett szakmai 

konferenciára, amely a Magyar Tehetséggondozás I. Országos Konferenciája konferencia 

sorozatának nyitó rendezvénye.  

 
Helyszín: Gábor Dénes Fıiskola – Neumann János terem 

(Budapest XI. Etele út 68) 
Idıpont: 2008. február 22. (péntek) 9 óra 

 

A konferenciát a tehetséggondozásért elkötelezett és a nagy múlttal rendelkezı hazai és 

határon túli magyar civil tehetséggondozó szervezeteket összefogó Nemzeti Tehetségsegítı 

Tanács hívta össze. Plenáris elıadások, több témában meghirdetett munkaebéd, valamint 

délutáni pódiumvita és szakmai beszélgetés formájában nyílik lehetıség a gondolatcserére a 

tehetséggondozás modern felfogásával, legjobb példáival és társadalmi hátterével 

kapcsolatban. Várjuk konferenciánkon, amelyen a magyar kulturális élet, a 

tehetséggondozók és a tehetségek 150 kiválósága vesz részt. 

 

A konferencia célja 
 

1. Hírt adni arról, hogy széles társadalmi és politikai összefogás született a tehetségek 
felfedezése, gondozása érdekében. A tehetséggondozás nemzeti ügy. 
 

2. Tudatosítani azt, hogy a tehetség nem egy szők elit magánügye, és a tehetséggondozás nem a 
társadalomból kiszakadt elitképzés csupán. A feladat az, hogy segítsünk mindenkit abban, hogy 
megtalálja és kibontsa magában a tehetségét. Mindenki tehetséges. 

 

A konferenciára csak elızetes, elfogadott regisztrációval lehetséges a belépés. 
Regisztrációját a www.tehetsegpont.hu/konferencia.php oldalon teheti meg, 

 
a regisztráció határideje: 2008. február 10. 

 
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk el és igazoljuk vissza.  

Kérjük, hogy a regisztrációkor jelezzék azt is, hogy  
melyik asztalnál szeretnének a munkaebéden helyet foglalni. 

A konferencián való részvételét telefonon is jelezheti: Kiss Gábor szervezınél,  
a 30/328-1498 –as telefonszámon.  
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TERVEZETT PROGRAM  
 

900 regisztráció 
1000 A tehetséggondozás nemzeti ügy 
      (levezetı elnök: Havass Miklós) 

Sólyom László, köztársasági elnök 
Gyurcsány Ferenc, miniszterelnök 
Erdı Péter, bíboros 
Hiller István, oktatási és kulturális miniszter 
Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítı Tanács elnöke 

1100 Kávészünet 
1130 A tehetséggondozás modern felfogása és társadalmi háttere 
      (levezetı elnök: Szendrı Péter) 

Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke 
 Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke 

Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke 
Csányi Sándor, Csányi Alapítvány a Gyermekekért 

 Demján Sándor, Új Comenius Program 
Czakó Márta festımővész a tehetséges fiatalok képviseletében 

1230 munkaebéd, ami alatt az egyes asztaloknál az alábbi témák megvitatására nyílik lehetıség a Nemzeti 
Tehetségsegítı Tanács és munkabizottságai tagjainak moderálásával, neves, tekintélyes 
„asztalfı” és a sajtó képviselıi jelenlétében 

• Révész Géza asztal: Mi a tehetség? (moderátor: Balogh László) 
• Marx György asztal: A mőszaki-természettudományos tehetséggondozás kérdései (moderátor: Ormos Pál) 
• Klebersberg Kúnó asztal: Hogyan lehet elterjeszteni a tehetséggondozási programokról az 

információkat? (Tehetségpontok, Tehetségnapok) (moderátor: Csermely Péter) 
• Rátz tanár úr asztal: Tehetségek a közoktatásban: segítésük óvodától az érettségiig (moderátor: Sipos János) 
• Eötvös József asztal: Tehetséggondozás a felsıoktatásban, a BSc kérdései, szakkollégiumok (moderátor: 

Szendrı Péter) 
• Jedlik Ányos asztal: Hogyan lehet segíteni a tehetség hasznosulását? (moderátor: Fuszek Csilla) 
• Széchenyi István asztal: Hogyan lehet a társadalmi figyelmet még jobban felkelteni a tehetséggondozás 

ügye iránt? (moderátor: Kállai Gábor) 
• Cornides István asztal: Melyek a határon túli magyar tehetségsegítı szervezetekkel való együttmőködés 

legfontosabb terepei? (moderátor: Gajda Attila) 
• Harsányi István asztal: Melyek a tehetségsegítık képzésnek leghatékonyabb formái? (moderátor: H. 

Nagy Anna) 
1430 A Kárpát-medencei tehetséggondozás legjobb tapasztalatai – pódiumvita 
 Moderátor: Csermely Péter 
 Tervezett résztvevık: 

Farkas Katalin, Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet, K. Nagy Emese, kistérségek, Kormos 
Dénes, Miskolci és Ózdi Tehetségpont, Mentler Mariann, Gyıri Talentum Mőhely. Muhi Béla, 
Vajdaság, Pálinkás József, Debreceni Egyetem, Pék László, Szlovákiai Magyarok Szövetsége, 
Sulyok Katalin, Prima Primissima Junior-díjas 

 A pódiumvita során lehetıség nyílik az egyes tehetségasztalok beszélgetésein megfogalmazott 
legfontosabb megállapítások ismertetésére is, a pódiumvitába a jelenlévık is bekapcsolódnak. 

1645 Zárszó (Csermely Péter)  
 és a mellékelt Nyilatkozat közfelkiáltással történı elfogadása 
 
A rendezvényrıl kiadvány jelenik meg, amelyben az elıadások szövege és a munkaebéd moderátorainak 
összefoglalói kapnak helyet. 
 
A konferencia fı támogatói: 
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N Y I L A T K O Z A T  
 

A tehetségek felfedezése, és segítése olyan nemzeti ügy, amely nélkül 

Magyarország és a környezı országok magyarságának elırehaladása nem 

képzelhetı el. A tehetség ezerféle lehet, mindenkiben ott szunnyadhat egy vagy több 

fajtája. A feladat tehát az, hogy segítsünk mindenkit abban, hogy megtalálja és 

kibontsa magában a tehetségét. Ennek érdekében információimmal, 

tapasztalataimmal, kapcsolatrendszeremmel elısegítem a környezetemben lévı 

tehetséges fiatalokban tehetségük tudatosítását és kibontakoztatását. E 

tevékenységem közben együttmőködöm mindazokkal, akik támogatják a tehetségek 

segítésének nemzeti ügyét. 

 

Budapest, 2008. február 22. 

 

        (aláírás) 

 
Kérjük az alábbi adatokat a további kapcsolattartás végett nyomtatott betőkkel töltse ki (adatait az az Adatvédelmi 
Biztosnak bejelentett, és általa ellenırzött módon kezeljük, Nyt. szám: 01838-0001, Adatvédelmi Szabályzatunk 
itt olvasható: http://www.tehetsegpont.hu/dokumentumok/adatvedelem.doc): 

 
Név: 
 
Elérhetıség (e-mail, telefon, postacím): 
 
Amennyiben egy szervezet képviselıje, a szervezet neve: 
 
 
 
 
Kérjük, hogy egyetértése esetén a Nyilatkozatot alá írva és kitöltve hozza el a konferenciára, 
vagy juttassa el Kiss Gáborhoz a 1363 Budapest, Pf.  108. postacímre, a 222-0517-es FAX 
számra vagy a kiss.kuttanar@gmail.com email címre. Nyilatkozatát az esetben is örömmel 
várjuk, ha személyesen esetleg nem tudna részt venn i a konferencián. 
 

Segítségét, együttm őködését ez úton is köszönjük! 
Magyar Tehetségsegítı Szervezetek Szövetsége 

www.tehetsegpont.hu 


