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A tehetségsegítés meghatározása.

A tehetségsegítés kezdete.

Harsányi István  összefoglalója a 
tehetségsegítésről.



Hazai tehetségsegítés  megalapozói az elmúlt 

30-40 évben: 

Geffert Éva, Szebenyi Péter, Báthory Zoltán,
Czeizel Endre, Herskovits Mária, Balogh László,
Nagy Kálmán, Németh Endre, Újvári István, Pavlik
Oszkárné, Szép Károlyné, Csák Máténé, Katz
Sándor, Győrik Ferenc, Szombathy Gézáné,
Bodnár Gabriella, Vastag Zoltán, Gáspár László,
Róka Sándor, Oppelt Katalin, Farkas Katalin,
Pethő Éva, Kárpáti Andrea.



A MTT megalakulása 1989-ben.

1997-ben megkezdődött a KLTE-en a
„Tehetségfejlesztési szakértő” szakirányú
továbbképzés.

1999-től a KLTE kidolgozta és elindította a
„Tehetség és fejlesztése” pedagógus szakvizsga
képzést.



1999/2000-ben a MTT részt vett az AJTP
kidolgozásában az Oktatási Minisztérium felkérésére,
majd 2004-ben az AJKP, 2007-ben az AJKSZP
kidolgozásában.

A DE oktatói/MTT tagjai részt vettek/vesznek a
diagnózis elkészítésében, egyéni programok
összeállításában, képzések tartásában,
esetmegbeszélésekben.

A program 23 intézménypárban folyik, az AJTP 20
éves, gratulálunk nekik!



Az AJTP tehetségsegítése  a kiadott könyvekkel,

hatásvizsgálatokkal, elemzésekkel, cikkek,

tanulmányok megjelentetésével, konferencián

elhangzott előadásokkal a program megismerését

segítette.



Több hajó is kibontotta vitorláit és szerveztek 
programokat tehetségsegítésre.

2006. márc. 28-án megalakult az NTT , Csermely 
Péter  elnök,  majd a Matehetsz Bajor Péter elnök 
vezetésével , mindkettőben alapító tag a MTT, a 
vezetésben részt vett a MTT vezetője, Balogh 
László.



Nagyobb hajóba ültünk, nagyobb vizekre 
eveztünk.

A MTT szakemberei, képzett ECHA diplomásai, 
tagjai  részt vettek a programok elméleti  
alapozásában, a Matehetsz szervezésében  a 
projektek megvalósításában.



2008. jún.13-án (78/2008. (VI.13.)) OGY határozat
született a Nemzeti Tehetség Programról.

2008. dec.4-én (126/2008.(XII.4.)) OGY határozat
az NTP elfogadásáról, finanszírozásáról, valamint
a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
létrehozásáról.

NTP kimondja, hogy a

„tehetségek segítése nemzeti ügy”!

Megfogalmazódtak a tehetségsegítés XXI. századi
korszerű komplex szemléletet tükröző alapelvei.



A Nemzeti Tehetség Programban megfogalmazott

alapelvek operacionalizálása, aktivitásokká

alakítása sokak bevonásával történt: EMMI

Köznevelésért felelős államtitkárság, EMMI

Család- és ifjúságügyért felelős államtitkárság,

EMET, Matehetsz, ÚNK, MTT tagjai.



A MTT a megalakulása óta  a tehetségek 
felfedezése, azonosítása, gondozása, fejlesztése 
segítése érdekében összefogta és tematizálta a 
sokféle szereplőt, akik részt kívántak venni a 
munkában, mint pl.: 

- a különböző fenntartású köznevelési 
intézményeket,

- önkormányzatokat, más intézményfenntartókat 
(egyház, állam, alapítvány, stb.),



- pedagógusokat,

- szülőket,

- szakszolgálatokat,

- civil szervezeteket,

- magán személyeket, stb.



A tehetségsegítés nagy vonulatát
jellemezte/jellemzi a Magyar Géniusz
Tehetségsegítő Program, a Tehetséghidak
Program, a Tehetségek Magyarországa Program.

A MTT mint szervezet, a vezetősége, a tagjai
külön-külön és különböző csoportokban
bevonódtak :

- az országszerte megrendezett tehetségnapok
programjaiba,

- a konferenciákba,

- kb. 20 tag szerzője a Géniusz Könyvek
sorozatban megjelent könyveknek,



- akkreditált képzési programok fejlesztői, 
megvalósítói,

- előadók tehetségsegítő ismeretek 
terjesztésében,

- segítséget nyújtanak tehetségsegítő tanácsok 
megalakításában,működtetésében,

- tehetségpontok létrehozásában,

- tehetségpontok minősítésében,

- részt vesznek a tutor, mentor  programban,

- a csibÉSZtúra programban, stb.



Összegzésként elmondható:

- MTT tagsága részt vett/vesz  a hazai tehetségsegítés  
elméleti megalapozásában,

- a tehetségsegítés gyakorlatának  kialakításában.

Külső partnerek  fogalmazták  meg:  

1. a MTT szereti, örömmel végzi  a tehetségsegítő munkát,

2. fontos a tagságnak, hogy az általa végzett munka  segíti 
a fiatalok fejlődését,

3. fontos a tagságnak, hogy bevonja a munkájába a 
családot, a mikro- és makro- társadalmi környezetet.


