MEGHÍVÓ
„A roma tehetséggondozás mint a Kárpát-medencei tehetséghálózat
része” című
Roma Tehetségnapra
Kedves Barátunk!
•

ha szervezete, iskolája, alapítványa, intézménye szívesen és rendszeresen foglalkozik roma
gyerekek tehetségének gondozásával,

•

ha szeretné megismerni a többi hasonló alapokon működő és célokat kitűző szervezetet,

•

ha jó lenne egy hálózathoz tartozni, amely megsokszorozhatja erőforrásainkat és sikereinket,

•

ha szívesen megmutatnák eddigi eredményeiket, sikereiket

akkor várjuk 2011. október 8-án a Roma Tehetségnapra.
Ma Magyarországon a roma gyerekeknek – a többséghez viszonyított arányához képest - csak
elenyésző hányada vesz részt valamilyen tehetséggondozó programban és nagyon csekély azoknak a
száma, akik valami kiemelkedő munkával, eredménnyel, alkotással tűnnek ki. Roma gyerekekről
inkább felzárkóztatás –hátrányok kompenzálása – alulteljesítés – probléma – agresszió kontextusban
hallunk.

Miért szeretnénk a roma gyerekek tehetségsegítésében aktív szerepet vállalni és minél
több szervezetet bevonni? Miért szeretnénk kiépíteni egy hatékony roma
tehetséggondozó rendszert, amit a Roma Tehetségsegítő Tanács fog össze?
Mert a roma gyerekek esetében többségében és fokozottan igaz, hogy
•

a szülők tájékozatlanok

•

csak speciális esetben (pl. zene) fedezik fel gyermekük tehetségét

•

nincs hasznosítható kapcsolatrendszerük

•

még csekély anyagi terhet sem tudnak vállalni

•

számukra (lakhelyük szegregáltsága vagy távolsága miatt) a legtöbb esetben elérhetetlen
bármilyen tehetséggondozás

•

az iskola számára roma gyerek szinte kizárólag, mint felzárkóztatandó fiatal jelenik meg: előbb
felzárkóztatjuk, aztán majd foglalkozunk a tehetségével

•

bizonyos eltérő adottságok megjelenése nem vagy alig különböztethető meg a viselkedési,
magatartási problémáktól – nem kérdőjeleződik meg a „kezelhetetlen roma gyerek” sztereotípia

•

ahol megfelelően differenciált a szemlélet, ott is probléma a programok fenntartása.

Miért várjuk a konferenciára?
•

hogy megmutassuk, hogy a romák esetében sem csak hátránykompenzálásról kell beszélni

•

hogy megmutassuk tehetségkincseinket

•

hogy megrajzoljuk a Roma Tehetségfelismerő és – gondozó hálózat tervét

•

hogy javaslatokat gyűjtsünk a roma tehetségek segítését célzó pályázatok kiírására

•

hogy megalakíthassuk a Roma Tehetségsegítő Tanácsot

Várjuk tehát
•

a szervezet képviselője mellett a tehetséggondozásban résztvevő vagy már sikeresen
működő fiatalt vagy fiatalokat (a fiatalokról kérjük, hogy az on-line jelentkezési felületen
legyen kedves információt adni!)

•

A programba szeretnénk beilleszteni rövid (2-3perces) produkcióikat is.

•

„Itt tartok…” címmel pedig „villáminterjú” keretében adunk lehetőséget számukra rövid
szubjektív tehetségút bemutatóra

•

A Tehetségnap kiállításán paravánokon mutatkozhatnak be a szervezetek (a paravánokon
bemutatandó – az egyes szervezetekről szóló – képek, rajzok, fotók, programleírások kiállításon
való megjelenésével kapcsolatban kérjük keresse az alábbi elérhetőségeken Csovcsics Erikát
vagy Szőke Juditot!)

•

A Tehetségnapon lehetőséget szeretnénk adni a szervezeteknek, hogy bemutatkozó
pillanatfelvételeket vetíthessenek magukról a Tehetségnap elején, végén, és a szünetben. A
képek kivetítéséhez kérjük, hogy CD-s juttasson el egy maximum 5 diából álló powerpoint
formátumú anyagot az alábbi címre: MATEHETSZ 1507 Budapest Pf.: 1.

•

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács honlapján közzétesszük a szervezetek bemutatkozó filmjeit,
rövid tájékoztató anyagait is. Amennyiben rendelkeznek ilyen anyaggal, kérjük, hogy CD-n
küldjék el az alábbi címre: MATEHETSZ 1507 Budapest Pf.: 1.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Részvételi szándékát kérjük 2011. szeptember 24-ig, jelezze az online jelentkezési lap
kitöltésével:http://geniuszportal.hu/jelentkezes/20111008
(A részvétel ingyenes!)
További információ kérhető:
Csovcsics Erikától a (csovcsicserika@hotmail.com) email címen, és a +36 20 260 0890
telefonszámon
és Szőke Judittól: a 06 1 266 1374 telefonszámon
A Tehetségnapot a Magyar Géniusz Program (TÁMOP 3.4.4./A) projektirodája szervezi

A roma tehetséggondozás mint a Kárpát-medencei tehetséghálózat része
Roma Tehetségnap

PROGRAM
Időpont: 2011. október 8. (szombat) 10:00
Helyszín: Párbeszéd Háza, 1085 Budapest, Horánszky u. 18-22.

09.15-10.00 Regisztráció
Közben vetítés: pillanatfelvételek a szervezetek életéből
10.00-10.05 Tehetséges fiatalok produkciója
10.05-10.15 A konferencia ünnepélyes megnyitója – Balog Zoltán államtitkár
10.15-10.25 Prof. Csermely Péter: A roma tehetséggondozás mint a Kárpát-medencei
tehetséghálózat része.
10.25-10.35 Tehetséges fiatalok produkciója
10.35-10.50 Snétberger Ferenc, Rostás Árpád – az RTT fontossága: a roma gyerekek valódi
esélyei
10.50-11.00 „Itt tartok…” villáminterjú fiatalokkal
11.00-11.30 L. Ritoók Nóra és Dr. Kovácsné Nagy Emese a terepről: Mit várunk az RTT-től?
11.30-11.45 Szünet – Közben a kiállítás megtekintése, képkockák vetítése
11.45-11.55 Tehetséges fiatalok produkciója
11.55-12.15 Pályázati koncepciók – az OFI és az NFÜ képviseletében: súly az RTT-ben
12.15-12.35 Egyedi tehetségsegítő megoldások – finanszírozás célzottan
12.35-12.45 „Itt tartok…” villáminterjú fiatalokkal
12.45-13.45 Ebédszünet
13.45-13.55 Tehetséges fiatalok produkciója
13.55-14.10 A Romaversitas modellje, a Rajkó tehetségei
14.10-14.30 Szőke Judit: A Roma Tehetségsegítő Tanács programja
14.30-15.15 Fórum a RTT-ról és a hálózat felépítéséről

