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BEVEZETÉS
-A

Magyar Tehetséggondozó Társaság 1989. május 13-án
alakult meg Szegeden.
- Itt csak az elmúlt öt év munkáját foglaljuk össze
- Kiadvány az első 25 év munkájáról: MTT-Almanach 2014.
(Olvasható: www.mateh.hu, Tehetség szakirodalom
rovatban)
- „A Társaság célja,
hogy az önkéntes, önszervező cselekvések összegzésével
valósítsa meg a lehetőségéig a széles merítésű tehetségfelismerést, -kibontakoztatást és -gondozást úgy, hogy
egyetlen magyar támogatónak sem kötelezi el magát
kizárólagosan.” (1989.)

A cél elérése érdekében a Társaság:
„Támogatja

a tehetséggondozás fejlesztését célzó
tudományos kutatást és pedagógiai, közművelődési
tevékenységformákat…”
„Fórumot

teremt a különböző fejlesztő elméletek,
módszerek és gyakorlatok számára…”
„Kiadói

tevékenységet folytat…”

„Együttműködik

oktatási, közművelődési, egyházi
intézményekkel, társadalmi szervezetekkel és
alapítványokkal.”
„Kapcsolatot

alakít ki és tart fenn a
tehetséggondozás nemzetközi szervezeteivel és
más nemzetek tehetséggondozó társaságaival…”

I.„Fórumot teremt a különböző fejlesztő

elméletek, módszerek és gyakorlatok számára”
Ehhez a főbb keretek:
- szakmai konferenciáink
- szekcióink tevékenysége
- kommunikációs eszköztárunk
1.Szakmai konferenciáink
- A MTT országos konferenciái az elmúlt öt évben: 2015. Győr, 2016.
Kisvárda, 2017. Szarvas, 2018. Budapest, 2019. Eger
- Regionális konferenciák: 2015., 2016. Nyíregyháza, 2017.
Kazincbarcika, 2018.Győr, 2019. Szerencs-Mád
2. Szekcióink tevékenysége (10+1) (Külön előadás!)
- kisebb konferenciák
- műhelyfoglalkozások
- tapasztalatcserék
(+)

.

3. Kommunikációs eszköztárunk
A/ A „Tehetség” szakfolyóirat megalapítása 1993-ban (Százdi Antal)
- Ma is egyedüli ilyen témájú periodika hazánkban! (évi 4 szám)
- Témakörök: NTP-programok és uniós projektek beszámolói, kutatások,
gyakorlati fejlesztő programok, konferencia-beszámolók, diákok írásai és
egyéb alkotásai, együttműködések stb.
- Anyagi és szakmai támogatóink: 2008-14. Apáczai Kiadó, 2016-tól a
Matehetsz
B/ MTT-Honlap
-2004-ben nyílt meg és azóta is folyamatosan működik: www.mateh.hu
(Varga Árpád)
- Fő rovatok: dokumentumtár, kitüntetettjeink, szekciók munkájáról,
tehetség szakirodalom, pályázatok, kötelező közzétételek, továbbképzések,
Tehetség folyóirat számai, rendezvények, képgalériák, versenyszervezés,
hasznos linkek, „rólunk”, tisztségviselőink, alapszabály, határozatok,
kapcsolat, belépési nyilatkozat

II.„Együttműködik oktatási, közművelődési,
egyházi intézményekkel, társadalmi
szervezetekkel…”
1.Kiemelkedő jelentőségű: a gyakorlati tehetséggondozó munka
fejlesztésének segítése
- Iskolai programok közvetlen segítése országszerte 1987-től
- Részt vettünk és veszünk az Arany János Tehetséggondozó Program
kidolgozásában, speciális továbbképzések, mérések végzése, stb.
- Közreműködtünk Debrecen város köznevelési tehetség- programjának
kidolgozásában 2007-ben, szakmai együttműködés a megvalósításban
jelenleg is: komplex tehetségkeresés, rendszerszerű fejlesztés. („A
debreceni példa”, Géniusz Könyvek 23., MATEHETSZ, 2011., „A debreceni
példa – 10. év jubileumi kiadványa”, Debreceni Tankerület, 2019.)
- Részt vettünk a közelmúlt éveiben és segítünk jelenleg is a Református
Egyház központi tehetséggondozó programjának kidolgozásában,
megvalósításában.

.

2. Kiterjedt hazai kapcsolatrendszer:
A/ Óvodák, közép-és általános iskolák, felsőoktatási intézmények,
kutatóintézetek, szakszolgálatok, állami szervek (kiemelten: EMMI) és
más intézményfenntartók, önkormányzatok, egyéb civilszervezetek stb.
(Legújabb:LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége)
Mönks professzor: ”Egész Európában nem ismerek összesen annyi
polgármestert, püspököt és esperest, mint Magyarországon”.
B/ Kiemelten a tehetséggondozó „társszervekkel”: MATEHETSZ,
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Tehetségügyi Koordinációs Fórum
Ennek keretében:

A korábbiaknál is nagyobb létszámban van – általunk küldött vagy más
szervezetek által megválasztott – MTT-tag ezen testületekben;

a szakmai munka irányításában országosan tovább nőtt szerepünk;

jelentős részt vállal a MTT tagsága anyagok, tervek (Pl. NTP, uniós
projektek, „Tehetségpontok rendszere, akkreditációja”,
Tehetségsegítő tanácsok) és kiadványok készítésében – ezek
megvalósításában, konferenciák szervezésében és lebonyolításában,
pályázatok értékelésében, akkreditációs folyamatokban stb.

III. „Támogatja a tehetséggondozás
fejlesztését célzó tudományos kutatást…”
- Főbb kutatóhelyek:
Budapesti Műszaki Egyetem, Debreceni Egyetem, ELTE, Eszterházy Károly
Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pécsi
Tudományegyetem,Szegedi Tudományegyetem,MTA Pszichológiai Intézet
- Tapasztalatcserék rendszeresen (Felsőoktatási Szekció)
- Főbb témakörök:
iskolai programok, ezek hatása a tehetséges gyerekekre; tehetség-azonosítás;
a tehetségesek énképe, önértékelése; extracurricularis tevékenységformák;
alulteljesítő tehetségesek; tanácsadás a tehetséggondozásban;
tehetségfejlesztés a speciális tehetség-területeken; versenyek hatása a
tehetségesek fejlődésére stb.
- Közvetlen gyakorlati haszon:tehetség-szakvizsga program, továbbképzések
- Publikációk: www.mateh.hu: „Tehetség szakirodalom” főrovatban
„Könyvek és tanulmányok”: 16 könyv és 227 tanulmány került fel 2014-ben,
jelenleg 27 monográfia és közel 300 tanulmány érhető el.

IV.„Kapcsolatot alakít ki és tart fenn a
tehetséggondozás nemzetközi szervezeteivel és más
nemzetek tehetséggondozó társaságaival…”
Kezdetek óta intenzív külföldi szakmai kapcsolatok:
- A Magyar Tehetséggondozó Társaság az „ECHA Hungary szekcióból”
alakult meg. (Gefferth Éva, a MTT első elnöke az ECHA vezetőségének
tagja volt 1987-ben. Később Herkovits Mária, Balogh László voltak a
General Committee tagjai.Jelenlegi ECHA-elnök: Csermely Péter (volt
MTT-tag!)
- Határon túli magyarlakta területek: Erdély,Felvidék,Kárpátalja,Vajdaság
Konferenciákon, továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon való részvétel
és személyes közreműködés, tapasztalatcserék fejlesztő szakembereknek.
- Több ország egyetemével, sikeres tehetséggondozó iskolájával,
intézményével, alapítványával kapcsolat: Hollandia, Németország
Ausztria, Anglia,USA, Spanyolország, Lengyelország, Románia,Szlovákia stb.
- COMENIUS HOBE és BEGA Programokban közvetlen együttműködés
külföldi partnerekkel – kutatások,tanulmányutak pedagógusoknak,
diákoknak.

VI. Kiemelt feladatok a következő években
- A Nemzeti Tehetség Program megvalósításában való további intenzív
közreműködés
-További harmonikus együttműködés a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és
a Matehetsszel
- Továbbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati és
minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben
- A határon túli magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok
bővítése
- A szervezettség erősítése: a jelenlegi taglétszám növelése, különösen a
dunántúli és dél-alföldi területeken
- A szekciók munkájának hatékony koordinálása, intenzív segítése
- A Szakmai Tanácsadó Testület hatékony működtetése.
- A LIONS Clubok és a MTT közötti együttműködés szélesítése
- A MTT-Honlap tartalmi gazdagításának folytatása
- A MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, további források feltárása

V.A 30 év sikerének meghatározói
- A küzdést vállaló, lelkes, hiteles szakembergárda.
(Taglétszám jelenleg 300 fölött, az utóbbi években ismét
gyarapodunk: 2018-ban 10 új MTT-tag, 2019-ben eddig 17!)
- Folyamatos aktivitás, nem volt átütő megtorpanás a munkánkban.

- Hatalmas szakmai tőke.
(Három évtized – sőt! - tapasztalatára építve.)
- Széleskörű kapcsolatrendszer.
(Intézményi és személyes is!)

