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A TIT Kossuth Klub Egyesület a nagy hagyományú TIT-mozgalom budapesti szervezetének örököse, amely alapítása óta megkülönböztetett figyelmet fordít a
természet- és műszaki tudományos ismeretterjesztésre, szervezi a József Attila
Szabadegyetemet, amely az iskolarendszeren kívüli szabadművelődés egyik
legfontosabb honi intézménye.
Az Egyesület, ezen túlmenően különös figyelmet fordít a tehetséggondozásra, a
fiatalok iskolarendszeren kívüli természet- és társadalomtudományi, művészeti
oktatására-nevelésére. E tevékenysége keretében szervezője és lebonyolítója a
legnagyobb magyarországi tudományos-disszeminációs ifjúsági rendezvényeknek: a Tudományfesztiválnak (1) és az YXPO (2) elnevezésű interaktív diák innovációs kiállításnak.
1996 óta a MILSET Europe magyarországi képviselőjeként rendezője a közép-európai magyar fiatalokat megszólító Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállításnak (OTTDK) (3), valamint képviseli Magyarországot a nemzetközi
seregszemléken. Emellett 2017-ben először szervezte meg a MILSET International
Summer Science Camp (4) elnevezésű nemzetközi tudományos diáktáborát,
amelyen 20 ország 100 tehetséges fiatalja vett részt.

2018-ban új elemmel kívánjuk tehetséggondozó tevékenységünket bővíteni. Tekintettel az elmúlt években kialakult sikeres határon túli együttműködéseinkre,
szeretnénk elindítani a Határtalan Tehetség Tábort, amelynek elsődleges célja
az anyaországi és a határon túli tehetséges magyar fiatalok újszerű kapcsolatépítésének biztosítása és közös alkotóerejük kibontakoztatása.

4. Budapest Summer Science Camp
2017-ben először szervezte meg Egyesületünk a MILSET Europe felkérésére a
MILSET International Summer Science Camp elnevezésű egyhetes tudományos
tábort. Az augusztus 20-26-ig tartó nemzetközi seregszemlére 20 országból
100 külföldi és magyar középiskolás diákot láttunk vendégül. A program keretében a Budapest Science City mobilapplikáció fejlesztését és tesztelését végezték el a fiatalok.
2018-ban a megszerzett tapasztalatok alapján olyan egyhetes tábor megszervezésén dolgozunk, amely a fiatalok alkotóerejét csoportos formában tudja mobilizálni. Kiemelt hangsúlyt helyezünk a magas hozzáadott értékű tudásátadásra. A tábor jövő évi tematikája: Let’s make a startup! A diákok 10 sikeres
magyar startup vállalkozásnál fognak elmélyült ismereteket szerezni többek
között a big data analízis, a mesterséges intelligencia, a 3D formatervezés és a
nanotechnológia világából. A tábor utolsó napjára a tehetséges fiatalok saját
startup ötleteiket fogják közös prezentáció formájában bemutatni.
A foglalkozások mindegyikén kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlatorientáltság,
a csapatmunka és a prezentációs készségek fejlesztése. Fontosnak tartjuk,
hogy a fiatalok az iskolai oktatási módszerektől eltérően, non-formális keretek
között, mintegy észrevétlenül sajátítsanak el a mindennapokban is felhasználható tudást, amely a későbbi szakmai pályafutásuk során hasznukra válik.

5. Határtalan Tehetség Tábor
2018-ban új programelemmel szeretnénk bővíteni tehetséggondozó kínálatunkat. Az elmúlt két évtized során sikeres együttműködéseket alakítottunk ki határon túli magyar középiskolás műhelyekkel. Ezek közül is kiemelkedik a vajdasági tehetséggondozó szervezetekkel való együttműködés. Idén az OTTDK,
mellett a nemzetközi tudományos táborunkba is sok fiatalt delegáltak. Ennek
kapcsán egyeztettünk Vicsek Annamária szerb oktatási államtitkárral, aki örömét fejezte ki a magyarországi programjaink vonatkozásában és kezdeményezte egy közös vajdasági tehetség tábor megszervezését.
Az egyhetes táborban 50 anyaországi magyar fiatal és 50 vajdasági magyar diák venne részt. A tematikában az applikáció-fejlesztést továbbra is
szeretnénk megtartani a nagy sikerre való tekintettel, azonban nem kizárólag
a tudomány, hanem a magyarságtudat és a kultúra is meghatározó szerepet
fog játszani. Az összekötő kapocs a tehetség. Terveink szerint a résztvevő diákok 10 fős csoportokban fognak tartalmi és geolokációs fejlesztést végezni,
amelynek eredményeképpen egy ingyenesen letölthető mobilapplikációt hoznak létre. Az applikáció célja, hogy széleskörű turisztikai, kulturális és tudományos tartalmak által mutassa be a Vajdaságot. Ez a csapatmunka során
egyszerre tanulási és alkotó folyamat is a fiatalok számára.

A tervezett programok között szerepel a zentai Bolyai-nap, amelynek keretében a Kárpát-medencében működő 11 Bolyai Gimnázium mindegyike részt
fog venni, az újvidéki Tesla-program a jeles feltaláló fiatalkorát mutatja be.
Fontosnak tartjuk a régióra jellemző agrárium történeti bemutatását, összekötve a jelenkor agrárinnovációs fejlesztéseivel.

