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Vajdasági Tehetségnap
Alapszabályzat
Jelölést benyújthat: magánszemély, intézet, civil szervezet.
A felhívásra beérkező pályaművek közül a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács 5 tagú szakmai
bizottságának értékelése alapján történik a döntés.
Jelölni az adatlap kitöltésével és maximum egy oldalas ajánlólevéllel lehet, valamint mellékelni
bizonylatokat, diplomákat (három évre visszamenőleg). Olyan vajdasági magyar ajkú fiatalt lehet
jelölni, aki valamelyik területen átlagon felüli tehetséggel, szorgalommal rendelkezik.
Az értékelés pontértékek alapján történik: tanulmányi eredmény, díjak, versenyhelyezések, egyéb
kiemelkedő eredmények. Ha a diák már nyert vajdasági Tehetségdíjat, a következő jelölésig 5
évnek kell eltelnie.
Kategóriák:
1. SZÜLETETT TEHETSÉG kitüntetés
Keressük azt a csodagyereket, akiben már felismerték a született tehetséget 4‒6 éves korig (1
személy részesül kitüntetésben)
2. TEHETSÉGES DIÁKOK kitüntetése:
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);
c. KIVÁLÓ TEHETSÉG – felsőoktatási hallgató a tudomány területén (1 alapszint, 1 mesterszak
és 1 doktorandusz részesülhet kitüntetésben). A bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy ha nem lesz
elég jelentkező valamely kategóriában (legalább 3 személy), akkor a bizottság érdemek szerint
kiosztja a 3 díjat egy vagy két kategóriában;
d. TEHETSÉGES FIATAL ‒ 19‒27 éves fiatal, aki kiemelkedő eredményeket ért el valamelyik
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.
3. TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁÉRT kitüntetések
‒ pedagógusok, szakemberek, akik áldozatkész munkával tanítják, oktatják-nevelik a fiatal
tehetségeket;
‒ akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek,
önképzőkörök, melyek elősegítették a diákok és fiatalok kibontakoztatását);
‒ akik több éves pályafutásuk során bizonyítottak, és akik szakmai és emberi minősítésben
érdemesek az elismerésre.
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A VATT minden második évben ír ki Tehetségek szolgálatáért díjat.
Jelölhető: óvodapedagógus, osztálytanító, általános iskolai tanár, középiskolai tanár, felsőoktatási
tanár.
a. TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁÉRT ÉLETMŰDÍJ: legalább 20 éve kiemelkedően
sikeres oktatói-nevelői munkát végző tehetséggondozó (egy személy részére)
b. TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁÉRT MENTORI DÍJ: legalább 10 éve kiemelkedően
sikeres oktatói-nevelői munkát végző tehetséggondozó (négy személy részére)

4. TEHETSÉG NAGYKÖVET CÍM
A VATT olyan kiemelkedő személyiségnek adományozza, aki személyiségükkel, közösségteremtő
munkálkodásukkal megtestesíti a társadalomért felelős tehetség mintáját, egyben felismeri a
tehetségek kibontakozásának fontosságát, és vállalják a címmel együtt adományozott személyre
szóló megbízásukat, hogy azzal terjesszék a társadalomban a kiváló képességű, önmagáért felelős, a
nemzet formálásáért tettre kész s eredményeivel a nemzet felemelkedését szolgáló ember
mintaképét.
A VATT kétévenként 2 Tehetség Nagykövet címet ítél oda. A személynek vajdasági születésűnek
kell lennie.

5. A jelölések postai úton történnek, a megadott beküldési határidőig, 1 példányban.
A bírálat eredményéről a pályázatokat, jelölőket a beadási határidőt követően maximum 20 napon
belül értesítjük. A díjazottak bemutatására, díjak átadására ünnepélyes keretek között a Vajdasági
Tehetségnapon kerül sor.

