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Tehetségek Magyarországa Pályázat!
2016.  november  12én  rendezték  meg  a  „Tehetségek  Magyarországa”  kiemelt 
projekt (EFOP3.2.115201600001) hivatalos nyitórendezvényét
A projekt átfogó célja a tehetséggondozás működő rendszereinek összekapcsolása és 
koordinációja,  a  hozzáférés  egyenlőtlenségeinek  korrigálása,  a  tehetség 
kibontakoztatására  lehetőséget  nyújtó  programok  támogatása,  továbbá  az  érintettek 
környezetének bevonása a minél hatékonyabb beavatkozások érdekében.
A  „Tehetségek  Magyarországa”  kiemelt  projekt  az  Új  Nemzedék  Központ  Nonprofit 
Közhasznú  Kft.  és  a  Magyar  Tehetségsegítő  Szervezetek  Szövetsége  konzorciumi 
együttműködésével valósul meg. 
A november 12ei  rendezvényt az emberi erőforrások minisztere nyitotta meg. Balog 
Zoltán  köszöntőjében  úgy  fogalmazott,  a  tehetségek  megtalálása,  gondozása 
nemzetstratégiai  ügy,  hiszen  ezzel  a  jövőjébe  fektet  az  ország.  A  tehetség,  mint 
emberi  erőforrás  Magyarország  egyetlen  esélye  a  21.  században  és  ahhoz,  hogy 
megszólítsuk  a  tehetségeket,  együttműködő  szakmai  partnerek  szükségesek. 
Miniszter  úr  elismerően  szólt  az  Új  Nemzedék  Központ  és  a  Matehetsz 
együttműködéséről is.
Novák Katalin  család,  ifjúság  és  nemzetközi  ügyekért  felelős  államtitkár  közölte:  a 
Tehetségek  Magyarországa  program  a  magyar  fiataloknak  és  fiatalokról  szól,  a 
kormány  célja,  hogy  a  tehetségek  érezzék,  számíthatnak  a  kormány  segítségére. 
Közlése  szerint  a  most  meghirdetett  program  több  elemből  áll,  fontos  része  a 
tehetségazonosítás,  az  egységes  hozzáférés  biztosítása,  az  egyéni  ösztöndíjak 
rendszere,  a mentor/tutor  hálózat  kialakítása,  az  életpályakövetés  és  a  tehetséges 
fiatalok családjainak támogatása.
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A programokkal kapcsolatos további infor
mációkért keressen meg minket szemé
lyesen, vagy elektronikus formában a 
következő elérhetőségeken:

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2.

tel.: 42/509116
email: enyft@enyft.hu

Bajor  Péter,  a  Matehetsz  ügyvezető  elnöke  előadásában  a  most  induló  program 
előzményeiről  beszélt  (a  lentebb csatolt  diasor alapján). Kitért  a Magyar Tehetséggondozó 
Társaság  1989  óta  végzett  szakmai  munkájára,  a  korábbi  évek  tehetséggondozással 
kapcsolatos sikereire, szakpolitikai intézkedéseire és a hálózatos tehetségsegítés előnyeire. 
 Röviden bemutatta a Matehetsz által mintaértékűen megvalósított Magyar Géniusz Program 
és  Tehetséghidak  Program  eredményeit  és  ismertette  az  NTPpályázatok  folyamatosan 
elérhető szakmai irányait, hangsúlyos tevékenységeit.
A rendezvényen sor került a projekt  legfontosabb elemeinek bemutatására is. Jávor Balázs 
(tehetségfejlesztési  igazgató,  ÚNK)  a  projekt  tartalmáról  tartott  átfogó  tájékoztatást.  Ezt 
követően  Elter  András  (szakmai  vezető,  ÚNK)  a  Minősített  Tehetséggondozó  Műhelyek 
koncepcióját mutatta  be,  Dr.  Polonkai Mária  (szakmai  vezető, Matehetsz)  pedig  a  kiemelt 
projekt keretében megvalósuló tutorhálózat rendszerét ismertette.
A  szakmai  konferenciával  párhuzamosan,  interaktív  standokon  élményszerű,  különféle 
képességterületekhez  kapcsolódó,  fejlesztést  támogató  eszközöket,  jó  gyakorlatként  már 
működő programokat ismerhettek meg a résztvevők.
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SciChallenge verseny 2017

Verseny a természettudományok, a műszaki és mérnöki tudományok valamint a 

matematika iránt érdeklődő fiatalok számára

A  tudományos  értékek  előtérbe  helyezése  és  a  kutatói  életpálya  népszerűsítése 

inspirálta  az  Európai  Unió  által  támogatott  nemzetközi  SciChallenge  projektet, 

amelynek  célja,  hogy  felkeltse  a  fiatalok  érdeklődését  a  természettudományok,  a 

műszaki  és  mérnöki  tudományok,  illetve  a  matematika  iránt.  A  projekt  elsőként 

versenyre hívja a fiatalokat, de ezen túl egy olyan információs platform kifejlesztése a 

végcél,  amely  hosszabb  távon  is  segítséget  nyújt  a  tudományos  életpálya  iránt 

érdeklődőknek,  információs  adatbázisként  szolgál  a  karriertervezésben  és  a 

gyakornoki pozíciók megtalálásában.

A  SciChallenge  versenyen  10  és  20  év  közötti  egyéni  vagy  csoportos  indulókat 

várnak,  akik  változatos  tudományos  témakörök  közül  választhatnak  (pl.: 

nanotechnológia,  klónozás,  aranymetszés  stb.)  A  kreatív  pályamunkák  poszter, 

prezentáció  vagy  videó  formátumban  készülhetnek  el,  amelyeket  közösségi  média 

oldalra és a verseny honlapjára való feltöltés után szakmai bírálók rangsorolnak.

A  legjobbak  bemutatkozhatnak  a  2017  júliusában  tartandó  nemzetközi  díjátadó 

ünnepségen is!

A pályamunkák feltöltésére 2017. január 1. és április 30. között van lehetőség!

Bővebb információk a verseny honlapján.
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Takarítás a világűrben
A Magyar Asztronautikai Társaság diákpályázatot hirdet Takarítás a világűrben címmel

Leadási határidő: február 15.

A pályázat alapfelvetése, hogy a Földünk körül keringő űrszemét jelentős problémákat 

jelent,  ezért  a  kezdeményezés  bíztatja  a  fiatalokat,  hogy  kreatív  megoldási 

lehetőségekkel jelentkezzenek a "Takarítás a világűrben" pályázatra.

A pályázat benyújtásánál az alábbi témaköröben várják a diákok ötleteit:

• Űrbeli utcaseprők – milyen elképzelések vannak az űrszemét eltakarítására

• Milyen problémát jelenthet az űrszemét?

• Kik és hogyan figyelik az űrszemetet?

• Űrszemét az irodalomban (könyvek, filmek)

• Hogyan  védekezhet  egy  űrállomás,  űrhajó  vagy  aktív  műhold  az  űrszemét 

darabok "támadásai" ellen?

A  pályázatra  pályamunkát  nyújthat  be  bármely  általános  vagy  középiskolai  oktatási 

intézményben  tanuló,  magyarul  beszélő  diák,  aki  megfelel  valamelyik  kategória 

követelményeinek. A  pályázaton  az  idei  évben  egyénileg  illetve  csapatban  is  lehet 

nevezni. A pályázatokat határainkon túlról is várják!

A  pályázat  benyújtásáról,  további  feltételekről,  valamint  a  nyereményekről  a Magyar 

Asztronautikai Társaság (MANT) honlapján lehet tájékozódni!
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Kodály Zoltán műveltségi vetélkedő

Kodály  Zoltán  születésének  135.  és  halálának  50.  évfordulója  alkalmából 

országos műveltségi vetélkedőt rendeznek 5–8. osztályos diákok számára

A nép legjobban a népdalain keresztül  ismerhető meg – vallotta Kodály Zoltán, 

akinek egész életében központi szerepet  játszott a tanítás és a tanulás. Alakját 

és  a  ránk  hagyott  gazdag  életművét  a  fiatalabb  generációknak  is  meg  kell 

ismerniük,  ezért  országos  műveltségi  vetélkedőt  rendeznek  Kodály  Zoltán 

emlékére.

„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán 

mind  többen,  százan,  ezren,  míg  megszólal  a  nagy  Harmónia,  amiben  mind 

egyek lehetünk. Akkor mondjuk majd csak igazán: Örvendjen az egész világ!” – 

írta  Kodály  Zoltán.  Valóban  a  közös  éneklés,  emlékezés  hozhat  örömöt 

életünkbe,  ezért  az Érdi  Kőrösi Csoma Sándor Általános  Iskola Kodály  Zoltán 

születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából országos műveltségi 

vetélkedőt  rendez  a  megyei  jogú  városok  általános  és  középiskolái,  valamint 

alapfokú művészetoktatási  intézményei  számára.  Erről  október  25én  tartottak 

sajtótájékoztatót a Kodály Zoltán Emlékmúzeumban.

Csodálatos,  ha  országszerte  alkalmat  kapnak  a  fiatalok  arra,  hogy 

elmélyedjenek  Kodály  Zoltán  gondolatvilágában  –  emelte  ki  Kodály  Zoltánné 

Péczely Sarolta énekművész. A mester felesége elmondta: Kodály Zoltán egész 

életében  központi  szerepet  játszott  a  tanítás  és  a  tanulás.  Saját  magát  és 

másokat is tanította, és ebben kivételes eredményeket ért el. „Amit megtanultam 

tőle: mindenben a  legjobbat kell keresnünk, és a  legjobb keresésével  lesz  jobb 

az  életünk.  Így  nyílik  mód  arra,  hogy  tehetségünket  fejleszthessük”  –  tette 

hozzá. Kodály Zoltán mindenütt a minőséget, a jót és a szépet kereste és adta 

tovább.  Ez  a műveltségi  verseny  is  éppen  így  a  jót,  a  szépet  és  a minőséget 

keresi majd – jegyezte meg az énekművész.

folytatás a következő oldalon
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A  sajtótájékoztatón  elhangzott,  hogy  hatfős  csapatokkal  lehet  indulni  a 

vetélkedőn,  amelyen  a  felső  tagozatos  diákok  bizonyíthatnak.  Rápli  Györgyi 

zenepedagógus,  a  Magyar  Zeneiskolák  és  Művészeti  Iskolák  Szövetsége 

elnökhelyettese elmondta: a többfordulós országos műveltségi vetélkedő területi 

döntői  Érden  lesznek  2017  májusában,  míg  az  országos  döntőt  a  Müpában 

rendezik meg  júniusban. A meghirdetett  játékra  68  iskola  jelentkezett,  így  több 

mint 700 diákot mozgat meg a négyfordulós verseny.

Varga  Károly,  a  Zeneakadémia  egykori  vezető  tanára  állítja  össze  a  játék 

szakmai  anyagát.  Mint  megjegyezte:  Kodály  Zoltán  szellemiségét  tovább  kell 

vinnünk, mert ő nagyszerű ember és mester volt. Sajnos egyre kevésbé ismerik 

fiataljaink a nagy személyiségeket. Talán nincs is fogalmuk arról, mit tett értünk, 

magyarokért,  a  zenéért  és  a  kultúráért  Kodály  Zoltán.  A  vetélkedő  segíthet 

felidézni az alakját és életművét.
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Móra Ferenc meséi illusztrációs pályázat

Pályaművek benyújtása: március 20.

A Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola és az Országos Mécs László 

Irodalmi Társaság pályázata

A  Rábatamási  Móra  Ferenc  Általános  Iskola  és  az  Országos  Mécs  László 

Irodalmi  Társaság  a  2017.évi  Móra  Naphoz  kapcsolódóan  hirdeti  meg 

Illusztrációs  Pályázatát  14.évfolyamos  diákok  számára.  A  pályázat  célja  a 

tehetségazonosítás, a tehetséggondozás, valamint a figyelem ráirányítása Móra 

Ferenc meséire.

A  pályázatra  csak  saját  alkotással  lehet  jelentkezni.  Az  alkotások  bármilyen 

technikával készülhetnek egy Móra Ferenc által írt meséhez kapcsolódóan.

Valamennyi  beérkezett  alkotás  a  www.morapalyazat.webnode.hu  honlapon 

kerül publikálásra.
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DUE Tehetségkutató Diákmédia Pályázat 2017

Beadási határidő: március 15.

A  DUE  Médiahálózat  idén  is  meghirdeti  a  Tehetségkutató  Diákmédia 

Pályázatát  melyben  bármelyik  iskolatípus  tanulói,  szerkesztőségei 

indulhatnak

Pályázni  kizárólag  saját  munkával  lehet,  a  részvétel  felső  korhatára  25  év. A 

pályaműveket  a  kategóriákon  belül  három  korcsoportban  értékelik:  általános 

iskola, középiskola és felsőoktatás.

A pályázati díjak összértéke több mint 2 millió forint.

A  díjazottak  kedvezményes  részvételi  lehetőséget  nyernek  Magyarország 

legjobb médiatáborába  és  leghatékonyabb  gyakorlati  médiaképzésére,  a  DUE 

Médiahálózat idei Médiatáborába, amelyet 2017 júliusában rendeznek meg.

A következő kategóriákban lehet nevezni:

1. AZ ÉV DIÁKÚJSÁGÍRÓJA

2. AZ ÉV DIÁKRÁDIÓSA, DIÁKRÁDIÓJA

3. AZ ÉV DIÁKVIDEOÚJSÁGÍRÓJA

4. AZ ÉV DIÁKLAPJA

5. AZ ÉV DIÁKFOTÓSA

6. AZ ÉV ONLINE DIÁKMÉDIUMA

7. AZ ÉV MENTORA
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