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Székelyföldi Tehetségsegít

Tanács

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács a szervezett
tehetséggondozás intézményes kerete Székelyföldön. Szakmai testületekre alapozó, jogi
személyiség nélküli, politikamentes, nyitott
társadalmi szerveződés.
Alakult: 2013. április 19.-én, Sepsisentgyörgyön

Küldetése: a tehetséges székelyföldi gyermekek és ﬁatalok támogatása;
tudatosítani a mindenkiben benne rejlő tehetség felisme-résének és felkarolásának fontosságát; a tehetség és a tudás társadalmi megbecsü-lésének
növelése; Székelyföld szellemi és anyagi felemelkedésének segítése az alkotó,
szellemi erő, a kézügyesség, a szakmai rátermettség felismerésével,
támogatásával és hasznosításával.

Alapítótagok
1. Alpinsport Egyesület, Sepsiszentgyörgy (Tulit Zsombor)
2. Amőba Alapítvány tehetségpont, Sepsiszentgyörgy (Bereczki Kinga)
3. Benedek Elek Napközi tehetségpont, Sepsiszentgyörgy (Hajdu Laura)
4. Csipike Napköziotthon tehetségpont, Sepsiszentgyörgy (Andorkó Anna)
5. Fleckhammer Otto, Elco Rt. vállalkozó, Sepsiszentgyörgy
6. Lajtha László Alapítvány, Sepsiszentgyörgy (Deák Gyula)
7. Mikes Kelemen Elméleti Líceum tehetségpont, Sepsiszentgyörgy (Török
Katalin)
8. Műszaki Kar Sapientia EMTE, Csíkszereda (Kósa István)
9. Tulit Ilona nyugalmazott tanár, Sepsiszentgyörgy
10. Turulmadár Ifjúsági Iroda, Sepsiszentgyörgy (Furus Levente)

SzTT vezetőségi tagok:
Elnök: Bereczki Kinga tanár, Amőba alapítvány Sepsiszentgyörgy
Alelnökök: Tulit Ilona nyug. pedagógus és tankönyvszerkesztő – T3 nyomda
Sepsiszentgyörgy, Kósa István dékán– Sapientia EMTE Csíkszereda

SzTT tagok:
1. Apor Péter Szaklíceum, Kézdivásárhely
2. Benedek Elek Napközi, Sepsiszentgyörgy
3. Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Székelykeresztúr
4. Bekecs Néptáncegyüttes, Nyárádszereda
5. Centrum Studiorum Egyesület, Sepsiszentgyörgy
6. Ficánka és barátai Egyesület, Székelyudvarhely
7. Gáll Dániel Óvoda, Sepsiilyefalva
8. Gyermekek Palotája, Sepsiszentgyörgy
9. Herec Egyesület, Málnásfalu
10. Karácsony János Alapítvány, Gyergyószentmiklós
11. Kelengye Egyesület, Kézdivásárhely
12. Köllő Miklós Egyesület a Csomafalvi Oktatásért, Csomafalva
13. Mikes Kelemen E. Líceum, Sepsiszentgyörgy
14. Napocska Napköziotthon, Csíkszereda
15. Osonó Színházműhely, Sepsiszentgyörgy
16. Pildner József, Sepsiszentgyörgy
17. Puskás Tivadar Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy
18. Praetoria Egyesület, Kézdivásárhely
19. Pro Gulliver Egyesület, Sepsiszentgyörgy
20. Szakács Béla, Sepsiszentgyörgy
21. Székely Mikó Kollégium TP, Sepsiszentgyörgy
22. Teleki Alapítvány TOK, Szováta
23. Zöld Nap Egyesület, Kézdivásárhely
24. Vízalatti Kutatások Központja, Sepsiszentgyörgy
25. Wesselényi Miklós Ált. Isk., Makkfalva

Az SzTT által meghatározott tehetségterületek:
1. Mesterségbeli (szakképzési, hagyományos kézműves mesterségek)
2. Művészeti (kultúra, hagyomány)
3. Sport
4. Társadalmi (közéleti- szervezési- társas készségek)
5. Nyelv (idegen nyelvek, anyanyelv)
6. Logikai-matematikai
7. Természeti

Szakágazati felelősök (a 2013 novemberi VT döntés alapján)
Mesterségbeli – Ujfalvi István, Puskás Tivadar Szakközépiskola,
Sepsiszentgyörgy
Művészeti – Deák Gyula Levente, Lajtha László Alapítvány, Sepsiszentgyörgy
Sport – Tulit Zsombor, Alpinsport Egyesület, Sepsiszentgyörgy
Társadalmi – Fleckhammer Otto, Elco Rt., Sepsiszentgyörgy
Nyelv – Török Katalin, Mikes Kelemen Elméleti Liceum, Sepsiszentgyörgy

Kit tartunk tehetségnek?
Mindenkit, aki dolgozik a benne rejlő
adottság hasznosításáért, képessége
fejlesztéséért, és kitartással növeli
teljesítményét, kamatoztatja azt.
Mi a tehetségpont?
A Tehetségpont a tehetséggondozás
intézményi formája. Alapfeladata a
tehetségek felfedezése, azonosítása,
a tanácsadás, a pályaorientáció, a
lehetőségek, az információk
személyre szabott megmutatása a
tehetséges ﬁataloknak.
Tehetségponttá válás tudnivalói:
http://tehetseg.hu/tehetsegpontregisztracio

Mi a tehetségtanács?
A Tanács olyan független, a tehetségtámogató szervezetek tevékenységét
segítő civil szerveződés, amely tevékenységében irányt mutató, szervező,
képző és irányító feladatokat lát el, és a lehető legszélesebb szakmai és
társadalmi összefogással segíti a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a
tehetségesek társadalmi-közösségi hasznosulását, valamint a szükséges
erőforrások bővítésének megteremtését.

Miért hasznos a Székelyföldi
Tehetségsegítő Tanács?
 Tehetségpontok alakulnak
 Létrejön a székelyföldi

tehetségsegítő hálózat
 Pedagógusok szakmai képzéseken

vesznek részt
 Kialakul a tehetséggondozás

szakmai háttere
 Együttműködések jönnek létre, több
információ a hálózatban
 Több lehetőség/program a
tehetségeknek
 Kialakul a székelyföldi
tehetséggondozás erőforrás bázisa
 Megnyílnak a lehetőségek a
pályázati források eléréséhez
 Megvalósul a hatékony
tehetséggondozás Székelyföldön
 Tehetségesek közössége alakul
 Több tehetség marad itthon.

Mi a teendő?
Mint tehetségpont, csatlakozni az
SzTT-hez
Mint intézmény, szervezet, amely
tehetség-gondozást folytat, de még
nem tehetségpont: regisztrálni a
tehetségpontok hálózatába
Mint természetes személy, aki
tehetség-gondozással foglalkozik és
segíteni kíván: bekapcsolódni az SzTT
munkájába
Mint természetes személy, aki
tehetségeket kíván segíteni: képzéseken résztvenni, tájékozódni (a
lehetőségekről) és tájékoztatni (a
tehetségeket).

Rendezvények, építkező kezdeményezések:
- Székelyföldi Tehetségbarátok Köre létrehozása
- Tehetségnapok, Tehetséggála megszervezése
- Székelyföld minden települését átfogó verseny-szerű rendezvény:
értékmentő, -felmutató gyűjtőmunka (írásban, szóban, énekben, zenében,
képben, mozgással), egyúttal a különböző székek ﬁataljai (és a velük
foglalkozó, őket támogató felnőttek) közötti kapcsolat megteremtése

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács programjai
Székelyföldi Kincskereső tehetségazonosító program
Összetett pályázati program kisiskolásoknak, gimnazistáknak, líceumi
tanulóknak és egyetemistáknak. A pályamunkák témája:
I. Az én falum/városom – 2–8. osztály
Helytörténeti, néprajzi gyűjtés/kutatás 5 fős (4 gyermek és 1 felnőtt) csoportoknak.
II. Irodalmi pályázat (évfordulókhoz, neves személyiségekhez, történelmi eseményekhez
kötődően) – 9-11. osztályos diákoknak és egyetemistáknak.
III. Forrás-kincsünk – 7-11. osztályos diákoknak
Helyi/környékbeli vízforrás(ok) feltérképezése és rendbetétele, a munka népszerűsítése a
helyi közösségben.
IV. Székfoglaló – általános és középiskolás diákoknak, egyetemistáknak
Székelyföldhöz vagy a székelységhez kapcsolódó interaktív/digitális játék vagy kvíz online
vagy ofﬂine formátumban.
V. Székelyföld teleobjektíven keresztül: 5–12. osztály, valamint egyetemisták
A pályázók olyan fotóval (fotókkal) vagy legtöbb 6 képből álló albummal pályázhatnak,
amely a fényképezőgép objektívjén keresztül mutatja be Székelyföldet, azt a világot,
amelyben szüleik, nagyszüleik élnek/éltek, amelyben ők maguk is nevelkednek.
VI. Magyar Athenas 250 – Székelyföldi középiskolások vetélkedője
A játékos feladatok különböző tudományterületekhez és elsősorban székelyföldi neves
személyiségekhez (tudósok, feltalálók, hires utazók, történészek, botanikusok, írók,
képzőművészek stb.) kapcsolódnak. A megoldások az információszerzés mellett az
információk közötti összefüggések felismerését igénylik.
Részletek az SzTT www.tehetsegpont.ro honlapján.

Kiválósági díj mentoroknak: Csutak Vilmos-díj
A tehetséggondozásban kiváló eredményeket felmutató székelyföldi szakemberek közösségi
elismerése. Az SzTT évente két díjat oszt ki, a díj
2 000 lejes pénzjutalomból, oklevélből és emlékplakettből (Hosszú Zoltán sepsiszentgyörgyi
képzőművész alkotása) áll. A Csutak Vilmos-díjakat az SzTT a Székelyföldi Tehetségnapon,
ünnepélyes keretek között adja át.
Alapítás éve: 2014
Alapító: Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
Támogató Háomszéi Közösségi Alapítvány (www.hka.ro)
Díjazottak:
2014 – Székely Zoltán ﬁzikatanár, a FIZIKAVALKÁD megyei szintű tanulmányi verseny elindítója
és szervezője, Székelyudvarhely
– Tulit Ilona nyugalmazott tanár, magyar nyelv és irodalom szaktan-felügyelő, tantervés tankönyvszerző, -szerkesztő, az SzTT alelnöke, Sepsiszentgyögy
2015 – Gaál Sándor posztumusz, tanár, cserkészvezető, a Romániai Magyar Cserkészszövetség
alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke
– Pető Mária ﬁzikatanár, szakköri tevékenységek és kutató diákok klubjának irányítója,
megyei szintű matematika és ﬁzika versenyek szervezője, tantárgyversenyek
bizottsági tagja, Sepsiszentgyörgy
2016 – Gazda József nyugalmazott magyar nyelv és irodalom tanár, a kovásznai Pokolsár
Társulat színjátszócsapat felkészítője, Kovászna
– Szakács Ágnes tanítónő, aki számára a nemzet létét biztosítani nem csupán hivatás,
hanem elhivatottság, Sepsiszentgyörgy
– Kakasi Zsolt zenetanár, a Harmonia Cordisz (Marosvásárhely) és a Terra Siculorum
Nemzetközi Gitárfesztivál főszervezője, valamint a dicsőszentmártoni Kisküküllő
alapítvány kuratóriumának tagja, Sepsiszentgyörgy
2017 – Szilágyi Zsolt, alapító tagja és 2013-ig vezetője a sepsiszentgyörgyi zenetanárok 1972ben alakult Vox Humana kamarakórusának, amely több mint négy évtizedes fennállása
alatt számtalan rangos elismerésben és nemzetközi díjban részesült
- Ivácson László, a Háromszék Táncegyüttes művészeti vezetője, rendező - koreográfus,
a néptánc művészet megteremtője és ezzel a néptáncmozgalom elindítója
Háromszéken és nemcsak.
- Paul Baan vállalkozó és támogató, a Noaber alapítvány elnöke, Hollandia - Kiválóság a
tehetség támogatásban 2017 (Excellence Award in Talent Care 2017).
A Csutak Vilmos díjra jelöléseket előzetes meghirdetés alapján lehet beküldeni az SzTT
irodának a sztt@tehetsegpont.ro címen. A jelöléshez egy szakmai ajánlás és a jelölt szakmai
önéletrajza szükséges.

Székelyföldi Tehetségnap
A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács reprezentatív rendezvénye, célja a tehetséggondozás
széleskörű társadalmi népszerűsítése, valamint a tehetségek és mentoraik bemutatása,
szakmai elismerése. Részt vesznek a hazai és nemzetközi tehetséggondozásban elismert
szakemberek, befutott tehetségek, ígéretes tehetségek, a témában érintett intézmények
képviselői, szülők, gyermekek és pedagógusok.
Meghívott tehetségek:
2014 – Hatházi András színész, költő, egyetemi tanár, dékán, Marosvásárhely-Kolozsvár
Dr. Ercsey Ravasz Mária ﬁzikus, kutató, Babes-Bolyai Tudomány-egyetem, Kolozsvár
Tulit Zsombor vállalkozó, hegymászó, a „Székelyek a magasban” expedíciósorozat
vezetője, Sepsiszentgyörgy
2015 – Kristály Sándor kutató, matematikus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
Miklós Edit sportoló, olimpikon (sízés), Csíkszereda - Ausztria
Pálffy Tibor Jászai Mari-díjas színész, Tamási Áron Színház, Sepsi-szentgyörgy
Deák Zsombor sportoló, többszörös országos és nemzetközi bajnok (triatlon),
Sepiszentgyörgy - Ausztrália
2016 – Sütő István bútorfestő és fafaragó művész, Vargyas
Farkas Árpád József Attila díjas költő, Sepsiszentgyörgy
Bálint Bernadett országos és európai asztalitenisz bajnok, Sepsiszentgyörgy
Krecht Rudolf a Széchenyi István Műszaki Egyetem első éves mechatronika szakos
hallgatója, az NTT Felfedezettjeink 2016 pályázatának különdíjasa, SepsiszentgyörgyGyőr
2017 – Kassay Gábor matematikus, BBTE Matematika és Informatika Kar, Kolozsvár
Oláh Attila kerékpározó, paraolimpikon, Kézdivásárhely
Kónya Ütő Bence színművész, Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy

Tehetségképzések
Szakmai képzések tehetséggondozásban tevékenykedőknek, Magyarországon akkreditált képzésprogramok alapján. A programokat az SzTT a
MATEHETSZ közreműködésével szervezi meg, a képzéseket magyarországi
szakelőadók tartják különböző helyszíneken. A képzések egymásra épülnek, az
általános tehetséggondozói-koordinátori ismeretektől egészen a tárgyspeciﬁkus szakmai ismeretekig. A folyamatos önfejlesztést és szakmai
fejlődést célozza meg pedagógusok, intézményvezetők, pszichológusok,
nevelők számára a szakszerű tehetséggondozói környezetek kialakítása
érdekében.

Tehetségtábor
A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács minden évben megszervezi a
Tehetségtábort Sepsibesenyőn (Kovászna megye) a Székelyföldi Kincskereső
pályázat nyerteseinek. A tábor igényesen összeállított programjával
élményszerzési lehetőséget kínál, másrészt az ismeretek bővítését
hagyomány, kultúra, magyar nyelv és irodalom, valamint sport területeken.
A jelentkezés az SzTT titkárságán történik, egyéni felvétel alapján, a
helyek függvényében.

Székelyföldi
Tehetségsegít
Tanács

520014 Sepsiszentgyörgy
Templom utca 1A szám
e-mail: sztt@tehetsegpont.ro
web: www.tehetsegpont.ro

Partnerek

Konszonancia Regionális
Zenei Tehetségsegítő
Tanács Nyíregyháza,

Támogatók

Erdélyi
Tehetségsegítő
Tanács
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