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VIII. Vajdasági Tehetségnap 
Szabadka, 2020. március 27. 

A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács pályázatot hirdet a kiemelkedően tehetséges magyar 
anyanyelvű diákok díjazására. Ajánlásokat iskolák, intézmények, egyesületek, egyéni személyek 
nyújthatnak be.   

1. SZÜLETETT TEHETSÉG kitüntetés 
Keressük azt a csodagyereket, akiben már felismerték a született tehetséget (4-6 éves korig)  

2. TEHETSÉGES DIÁKOK kitüntetés  
a. KISTEHETSÉG – 7-8. osztályos diákok jelölhetők, az öt kategóriában, (2 személy 

részesül kategóriánként) 
b. ÍGÉRETES TEHETSÉG – középiskolás diákok jelölhetők, az öt kategóriában (2 

személy részesül kategóriánként) 

Jelölési kategóriák: 
- Természettudományok 
- Társadalomtudományok, magyar- és idegen nyelvek 
- Zeneművészet 
- Képzőművészet - Filmművészet 
- Sport és mozgáskultúra 

 
3. KIVÁLÓ TEHETSÉG, TEHETSÉGES FIATAL kitüntetése 

a. KIVÁLÓ TEHETSÉG – felsőoktatási hallgató a tudomány területén (1 alapszint, 1 
mesterszak és 1 doktorandusz részesülhet kitüntetésben) 

b. TEHETSÉGES FIATAL 19-27 éves fiatal, aki kiemelkedő eredményeket ért el 
valamilyen területen, átlagon felüli tehetséggel és szorgalommal rendelkezik. A jelölt 
lehet tehetséges színművész, hegedűművész, mérnök, üzletember, sportoló, énekes, 
mesterember, képzőművész… nincsenek kategóriák csak a tehetség számít.  

 
Mindhárom kategória pályázat célja, olyan tehetséges fiatalok díjazása, akik tehetségükkel, 

adottságukkal, munkájukkal kiemelkedő eredményeket értek el versenyeken, fesztiválokon és 
kitűnnek társaik közül.  

A jelölés az adatlap kitöltésével történik, egy pályázó intézmény maximum 2 diákot jelölhet 
kategóriánként.   

  
4. TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ  

 
TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁÉRT ÉLETMŰDÍJ: legalább 20 éve kiemelkedően sikeres 

oktatói, nevelői munkát végző pedagógusnak ítélhető oda, aki példamutató tehetséggondozó 
tevékenységet végez közösségében.  

TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁÉRT ÉVES DÍJ: legalább 5 éve kiemelkedően sikeres oktatói, 
nevelői munkát végző pedagógusnak ítélhető oda, aki példamutató tehetséggondozó tevékenységet 
végez közösségében.  

Felterjesztéseket intézmények, civil szervezetek, közösségek és magánszemélyek tehetnek.  
1 életműdíj és 4 éves díj kiosztására kerül sor.  

Kategóriák:  
- óvodapedagógus 
- tanító 
- általános iskolai tanár 
- középiskolai tanár 
- felsőoktatási tanár 
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A jelölés az adatlap kitöltésével történik, amely letölthető a következő honlapról: 
www.tanar.org.rs, illetve a csatolmányban megtalálható. 

Postai úton várjuk a jelöléseket. Beadási határidő 2020. február 21. 

Cím: Vajdasági Tehetségsegítő Tanács, 24000 Szabadka, Sonje Marinković 26. 

 

Érdeklődni lehet a 024/524-678-as telefonszámon. 

 

Nemzeti kincsünk a tehetség. 
 

 
                                                                                                                                        VATT elnöksége 

 
 


