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Előszó
 Tisztelt Olvasó!

A kormány 2028-ig szóló tehetséggondozási programja részeként, a  Család-, Ifjúság- és Né-
pesedéspolitikai Intézete gondozza a Nemzeti Tehetségprogram projektjét. Ennek keretében 
készültek el a kötetben a külföldön jól működő tehetséggondozási programok leírásai, amelyek 
magyarországi viszonyok között is átvehetők, bevezethetők. 

A tehetség kibontakoztatása olyan folyamat, amelynek támogatásában, valamint a személyi-
ség érett felnőtté válásában mindnyájunknak hatalmas felelőssége van.

A könyv 15 ország jó gyakorlatait tárja az olvasó elé. A spektrum, melyet megismerhe-
tünk, rendkívül gazdag: a természettudományos tehetséggondozástól az agrárium előretöré-
séhez szükséges tehetségek fejlesztéséig, vagy a közösségi média tehetséget kibontakoztató ún. 
CyberMentor Programig. 

A tanulmányok az Egyesült államoktól Jordániáig, Franciaországtól Kazahsztánig mutat-
nak be jó gyakorlatokat. 

Úgy vélem, a kötet jól szolgálhatja az esélyteremtés hazai ügyét is, s igazolja, hogy a tehet-
séggondozás nem elhanyagolható társadalmi, illetve mindinkább gazdasági előnyöket jelent.

J. W. Goethe úgy fogalmaz: „A legtöbb, amit gyerekünknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” 
A külföldön megismerhető jó példák ennek felelősségére és nagyszerű lehetőségére mutatnak rá.

A könyv a nevelő szakemberek mellett a szülőket is, tehát mindnyájunkat megszólít, s a te-
hetség tiszteletének jegyében fogant.

Tolle, lege!

Farkas Péter
a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet
főigazgatója

5





Bevezetés

Csúcsteljesítmények  
a tehetséggondozásban 

15 ország tehetséggondozási  
jó gyakorlatának tanulságai 

Gordon Győri János

Mielőtt fontosabb szakmai kérdésekre térnék át, el kell árulnom valami személyeset az olva-
sónak: majdnem másfél évtizede foglalkozom jó gyakorlatok kutatásával a tehetséggondozás 
terén, és még mindig, minden egyes program tanulmányozása során nagyon élvezem ezt a tevé-
kenységet! Jelen kötet a harmadik kötetem ebben a témakörben, már 20 munkatárssal dolgoz-
tam együtt a jó gyakorlatok feltárásában, és 22 ország 27 jó gyakorlatát mutattuk be együtt – s 
azt tapasztaltam, hogy a munkatársaim is mindig nagyon érdekesnek találták ezt a munkát. 
Felmerülhet a kérdés: vajon miért? 

ugyanis jó gyakorlatokkal foglalkozni a tehetséggondozás terén, főleg azzal, hogy világszer-
te milyen módszerekkel végzik ezt a pedagógiai munkát, „is a real fun”, ahogy az amerikaiak 
mondanák, vagyis igazi szórakozás és öröm. Mert bár nagy és felelősségteljes kihívás, hogy mit 
látunk, mit értünk meg ezekből a példákból, ugyanakkor valami szokatlanul nagy szabadság- és 
tágasságérzést nyújt a pedagógiai kutatások terén; egyfajta szárnyalást. Hiszen itt a pedagógia 
egyik legizgalmasabb területét kutatjuk, amikor a legjobb tanulók leghatékonyabbnak mutat-
kozó fejlesztőprogramjait ismerjük meg kelettől nyugatig, északtól délig, mintha a világ minden 
pontján ide-oda cikáznánk ezzel a témával, de mindezt annak a felelősségnek a tudatában tesz-
szük, hogy aztán szakmai élményekkel és inspirációkkal telten, új megértéseket hordozó gon-

7



dolatainkkal hazatérjünk, és az alapján értelmezzük, hogy mi itt, Magyarországon mit tanulha-
tunk ezekből a világszerte megismert jó példákból. 

Jelen kötetben 15 ország tehetséggondozási gyakorlatából mutatunk be figyelemre méltó pél-
dákat. A kiválasztott országok között vannak igazán fejlett gazdasági helyzetűek és fejlődő or-
szágok, vannak posztszocialista, kevert társadalmi-gazdasági rendszerű, illetve évszázadok óta 
demokráciában élő társadalmak, valamint olyan országok is, amelyek közelebb vagy távolabb 
a demokráciától, valamilyen autokratikus irányítással működnek. Megvizsgáltunk európai, 
közel-keleti, ázsiai és amerikai példákat, gyűjtöttünk jó gyakorlatokat olyan oktatási rendsze-
rekben, amelyek nem állnak messze az elitizmustól, és olyanokban is, amelyek inkább egyen-
lőségelvűek. Kutattuk olyan országok jó gyakorlatát, amelyek a PISA- és hasonló nemzetközi 
oktatási vizsgálatokban kimagaslóan teljesítenek, valamint olyanokét, amelyek átlagosak vagy 
gyengén teljesítők. életkori szempontból elsősorban a középiskolás korosztály tehetségeinek 
fejlesztőpedagógiájára összpontosítottunk, a tehetségterületeket tekintve pedig elsősorban, de 
nem kizárólag az intellektuális tehetségekre figyeltünk. 

Noha az értelmezés, a tanulságok végső levonása természetesen az olvasó saját joga, mégis, 
a jelen kötet elkészítéséhez szükséges több mint egy évnyi koncentrált munka után hadd foglaljam 
össze én magam is, hogy miket látok a mostani, a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 
által a Nemzeti Tehetség Program keretében szponzorált kutatás leglényegesebb tanulságainak. 

Mindenütt kiemelt jelentősége van az úgynevezett STEM‑tárgyak fejlesztésének a tehetséggon‑
dozásban. Bár az, hogy milyen tehetséggondozó programokat vizsgáltunk meg, természete-
sen nem kis mértékben a magam és munkatársaim megelőző szakmai ismereteitől is függött, 
mégis, nyilvánvalóan nem véletlen, hogy a tehetséggondozás zászlóshajói a legtöbb országban 
a  természettudományos, matematikai, mérnöki, informatikai (angol rövidítésben STEM) te-
hetségek fejlesztésének programjai. Akár a világ élén járó gazdasági és politikai hatalmakról 
van szó, akár újonnan önállóvá vált kis államokról (éppen még csak kibontakozó gazdasággal), 
a STEM-területen tehetséges fiatalok fejlesztését mindenütt elsődlegesnek tekintik. 

A tehetséggondozás területén, így a STEM‑területek tehetséggondozásában is mindenütt figye‑
lemmel vannak arra, hogy mit kívánnak a nemzeti fejlődés érdekei, és mit jelent a világ élvonalában 
lenni. Ma már nemcsak a gazdasági szaksajtó, nemcsak a pedagógiai szakcikkek, hanem a napi 
tömegkommunikációs eszközök is rendszeresen foglalkoznak azzal a ténnyel, hogy a tehetség 
a legnagyobb gazdasági érték, a gazdaság hajtómotorja. Nemzeti és nemzetközi szinten is kriti-
kus kérdéssé vált a tehetségek felfedezése/azonosítása, a minél hatékonyabb fejlesztésük, és – el-
nézést a nyers kifejezésért – minél nagyobb tömegben való megszerzésük. Ez az Amerikai Egye-
sült államok számára ugyanolyan fontos kérdés, mint Jordániának, Kínának vagy Szerbiának. 
Ma minden ország annak az ellentmondásos helyzetnek a kihívásában és (bizonyos értelemben) 
kockázatában építi a tehetséggondozási programjait, hogy nem engedheti meg magának, hogy 
ne világszínvonalon fejlessze a tehetséges fiataljait – hiszen a globalizált világban csak ezekkel 
a fiatalokkal lehet megfelelő, versenyképes gazdasági és társadalmi fejlődést elérni –, ha viszont 
az ifjú generáció legjobbjai valóban a világ legjobbjaivá válnak a tehetséggondozásnak köszön-
hetően, akkor „az egész világ vár rájuk”. Ami természetesen jó a tehetséges egyének szempontjá-
ból, de ellentmondásos – veszteségeket, de a veszteségek mellett nyereség lehetőségét is maguk-
ban hordozó – helyzeteket hoznak létre az őket kinevelő társadalmak számára. 

A legjobbakat csak a legjobb módszerekkel lehet hatékonyan fejleszteni. A tehetséges gyerekek 
fejlesztési programjait kidolgozó szakembereket jól láthatóan az az implicit (vagy akár konkré-
tan meg is fogalmazott) pedagógiai gondolat vezérli, miszerint a legmagasabban teljesítő, legte-
hetségesebb diákokat csak a leghatékonyabb, legprogresszívebb módszerekkel fejlesztik. Jobban, 
mint bárhol bárki más. Ily módon a tehetséggondozó programok kidolgozói úgy tekintenek 
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a munkájukra, hogy ők a korszerű és hatékony oktatás kvintesszenciáját hozzák létre – hiszen 
ha nem ezt tennék, akkor nem érhetnék el azt a célt, hogy a rájuk bízott tehetségesek valóban 
optimalizálni tudják a potenciáljaikat. Csakhogy ez egyrészt azt jelenti, hogy a tehetségprog-
ramok kidolgozóinak maguknak is nagyon kreatívnak, innovatívaknak kell lenniük (nemcsak 
a tanítványaiknak), hiszen egyébként ők is csak ugyanazt csinálnák, mint mások – ami viszont 
nem jelent versenyelőnyt a rájuk bízott tehetségesek számára –, illetve hogy semmilyen má-
sok által létrehozott pedagógiai innovációról nem maradhatnak le, mert különben megint csak 
a tehetséges diákjaik maradnának le az elképzelhető maximális fejlődésben másokhoz képest. 
Mindennek következtében a tehetségprogramok szakemberei a tevékenységüket, illetve az így 
létrehozott programjaikat az oktatási innováció hajtómotorjának, tehát lényegében a pedagógi-
ai elmélet és gyakorlat fejlesztése hajtómotorjának is tekintik.

Feszültség és egymásrautaltság a formális oktatás kereteiben zajló és az ezen kívüli tehetséggon‑
dozó programok, valamint a nem profitorientált és a profitorientált tehetséggondozó programok 
között. Világszerte számos pedagógus vagy nem pedagógiai szakember van azonban, akik kri-
tikusan, vagy még inkább szkeptikusan tekintenek arra, hogy a fentebb leírtak megvalósulhat-
nak-e a formális oktatás keretei között, vagy sem. és sokaknak a válasza az, hogy nem, mert 
meglátásuk szerint a formális oktatás, a mai tömegoktatás merev, konzervatív és az átlagos 
tanulóra tervezett, tehát éppen hogy nem megfelelő – sőt, akár kifejezetten rossz, kontraindi-
kált – a tehetséges tanulók számára. Ezért sok programot kivisznek a formális oktatás kereteiből 
a nem-formális oktatásba, ahol nincs olyan sok szigorú jogi, szakmai és egyéb szabályozó, mint 
a formális oktatásban, szabadabban lehet kreatív innovációk alapján végezni a pedagógiai fej-
lesztőmunkát a tehetséges gyerekekkel. Hasonlóképp: sokan úgy vélik, hogy egyetlen állam sem 
elég gazdag és széles lehetőségekkel rendelkező ahhoz, hogy minden tehetséges tanuló számára 
csúcslehetőségeket kínáljon fel a fejlesztésben, elkerülhetetlennek vélik tehát a tehetséggondo-
zás piacosítását, akár fizetős, de a formális oktatás kereteiben működő oktatási intézményekben, 
akár azon kívül, de piaci alapon. Ez versenyhelyzetet hoz létre az állami, nem fizetős oktatás 
és a fizetős, nem formális oktatási szereplők különféle csoportjai között, miközben ugyanezek 
a pedagógiai tevékenységgel foglalkozó személyek, intézmények egymásra is utaltak, minthogy 
a formális oktatás elvégzése valamilyen keretek között (fizetős vagy nem fizetős intézményben, 
magántanulóként vagy formális oktatásba járó fiatalként), de mindenki számára elvégzendő. és 
ez majdnem mindig így is van, még a tehetségesek között is, noha vannak kivételek, akik nem 
végzik el a formális iskolázást. ugyanakkor a formális oktatás is ráutalt a nem formális és/vagy 
fizetős tehetséggondozási programokra, minthogy ma már a formális oktatás maga egyedül 
nem képes a tehetséggondozás feladatait elvégezni, főleg nem a mindenki számára kötelező/le-
hetséges keretek között. ugyanakkor vannak olyan tehetséggondozási programfejlesztők, akik 
figyelemre méltó erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a formális és a nem formális 
oktatás kereteiben zajló tehetséggondozási programok nem paralel módon, vagy kifejezetten 
egymás ellenében dolgozzanak, hanem integrálódhassanak: a nem-formális tehetséggondozás 
ne szakadjon el a formális képzés jogi kereteitől és tartalmi követelményeitől, a formális okta-
tás pedig képes legyen integrálni a nem-formális keretekben zajló tehetséggondozás értékeit, 
eredményeit. Mindezt persze a tehetséges tanulók érdekében, annak érdekében, hogy ők ne ke-
rüljenek megoldhatatlan dilemmák elé akkor, amikor e két tehetséggondozási világ lehetőségei 
között választanak, illetve vesznek részt a fejlesztésekben. 

Vagyis a formális, nem fizetős állami oktatásügy a tehetséggondozást kénytelen részben outsource‑
olni, aminek sok előnye is van, bár társadalmi feszültségeket is okozhat. Ez azt jelenti, hogy a for-
mális, nem fizetős állami oktatás a tehetséggondozást kénytelen részben külső szereplőknek, 
illetve konkrétan a piaci szereplőknek is átadni. Ez egyszerre vezet új lehetőségekhez, de feszült-
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ségekhez is. Új lehetőséget jelent az, hogy a tehetségfejlesztésben olyan új, valóban innovatív 
és (részben nyilván az anyagi nyereség miatt is) motivált szereplők is megjelenhetnek, akiknek 
a kreativitása, innovativitása korábban nem tudott a tehetséggondozásban hatni, ami veszteség 
volt. Másrészt azonban feszültségeket is okoz: egyrészt mert megnő a tanulók iskolán kívüli, 
extrakurrikuláris terhelése (az iskolai alapképzés és az ottani extrakurrikuláris fejlesztések mel-
lett), hiszen az iskola nem tudja a tehetségfejlesztés egészét az oktatás alapkeretei között megol-
dani, valamint társadalmi feszültség is kialakulhat, hiszen nem feltétlenül minden tehetség tud 
anyagi terheket vállalni a számára szükséges, de az ingyenes formális oktatásban nem elérhető 
képzésekért. Ami azt jelenti, hogy a társadalom közép- és felső rétegeihez képest hátrányba 
kerülnek az alacsony szocioökonómiai státusú tanulók. Ebben a helyzetben megnő az állam, az 
NGo-k, civil szerveződések szerepe, hogy miképpen tudnak a rászoruló tehetségeknek segíteni, 
hogy versenyben tudjanak maradni a tehetséggondozás terén. 

A tehetséggondozásban érdekeltek közül sokan, sokszor úgy érzik, hogy sietni kell – és ezért haj‑
landóak áldozatokat is hozni. Mint az eddigiekből is látható, a tehetséggondozás ma társadalmi 
és gazdasági verseny, a politikai hatalmi versengés egy fontos területe is lett. Ezért a politikusok 
és oktatáspolitikusok egy része, különösen a fejlődő országokban, úgy érzi, hogy „sietni kell” 
a tehetséggondozásban, rövid idő alatt létre kell hozni egy tudományos, gazdasági, művészeti 
elitet, amely emeli, viszi magával a társadalom egészét a fejlődés útján, különben az adott or-
szág végképp kimarad a fejlődés főáramából, versenyképtelenné válik. Ezért sok helyen olyan 
tehetséggondozó programokat, iskolákat hoznak létre, amelyek különlegesen szelektívek, csak 
a valóban legkimagaslóbb (intellektuális) tehetségek kerülhetnek be ezekbe, még akkor is, ha 
ez az elitista-szelektív jellege miatt társadalmi feszültségeket indukál (mert a nem leszakadó 
társadalmi csoportok családjaiból jobb eséllyel kerülnek be ezekbe a programokba a tanulók, 
mint más csoportokból), illetve számos egyéni negatív tapasztalatot jelenthet azok számára, 
akik kimaradnak, vagy azoknak, akik alkalmasint csalódnak ezekben a képzésekben. Igaz, szá-
mos tehetséges fiatal esetében ezek nagyon kedvelt és hatékony tehetséggondozó lehetőségeket 
jelentenek, és ami társadalmilag fontos: valóban kinevelhető bennük, általuk egy-egy feltörekvő 
társadalom új vezető elitje. 

Nem lehet megfeledkezni arról, hogy a legnehezebb társadalmi helyzetben lévő tehetséges fiatalok 
számára is meg lehet és meg is kell találni a megfelelő tehetséggondozási formákat. Bár mindeddig 
nem hivatkoztam kötetünk egyetlen tanulmányára sem konkrétan, most megteszem: az indiai 
tehetséggondozási jó gyakorlatot munkatársaimmal azért tartottuk fontosnak bemutatni, mert 
éppen erre szolgál bizonyítékul. Bár a Tribal Mensa Nurturing Program hallatlanul szelek-
tív, több mint 10 000 megvizsgált tanulóból csak alig több mint 100 kimagaslóan intelligens 
gyerek vehetett benne részt az elmúlt évtizedben, az ő számukra azonban – mindannyiuk szá-
mára – egészen biztos, hogy ez a program volt az egyetlen lehetőség, hogy anyagi, szociális, 
szociokulturális helyzetük miatt ne kallódjanak el, hanem kivételes intellektusuknak megfe-
lelően bontakoztathassák ki a képességeiket. Mindehhez a program vezetői roppant szakszerű 
szakmai fejlesztési programot dolgoztak ki, és pályázati pénzekből, valamint egyéb lehetőségek 
megragadásával, létrehozásával fejlesztik a rászoruló tehetséges gyerekeket.

Kitágultak a tehetség keretei – azok a keretek, amelyekben a tehetség társadalmilag megnyilvánul‑
hat. A mai világban számos olyan terület van, amely magas szintű tehetségeket kíván, de olyan 
komplex képességrendszerekben, amelyekben az iskola hagyományosan nem tudja képezni a ta-
nulókat. Ez is a tehetségpedagógiai innováció egyik hajtóereje. Egyes oktatási intézmények, 
egyes programok arra törekszenek, hogy a képességeket olyan újszerű kombinációkban fejlesz-
szék, amilyenekre korábban nem volt példa. Egyes programokban például az intellektuális és 
művészi/zenei képességeket komplexen fejlesztik, de más újszerű kombinációk is előfordulnak. 
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A tehetséggondozás a regionális fejlődésnek is motorja lehet. Korábban a tehetséggondozást az 
iskola zárt világában tudták csak elképzelni, és azt, hogy ennek eredményei a tudományban, 
művészetben vagy más szakmai területen hasznosulnak. Mára a világ több pontján felismerték, 
hogy a tehetséggondozás olyan motor lehet, amely egy regionális fejlődést is beindíthat és hosz-
szabb ideig fenntarthat, nemcsak közvetlenül a gazdasági, művészeti vagy tudományos eredmé-
nyek, hanem más hatások miatt. Például azért, mert ahol tehetséges fiatalok képzésével foglal-
koznak, oda odaköltöznek olyan családok, amelyek a gazdaság, a tudomány vagy más területen 
maguk is jelentős pezsgést, fejlődést hozhatnak létre. Vagy mert az adott régióba odacsábított 
fiatal tehetségek olyan kulturális programokat tudnak létrehozni, olyanféle technológiai újdon-
ságokkal tudnak előállni, amelyek ugyancsak messzi tájról odavonzhatják az embereket. Így 
aztán mára már vannak helyek a világban, ahol a tehetséggondozást már korántsem csak okta-
tásügyi kérdésnek tekintik, hanem a regionális fejlesztés nagy lehetőségének, és ezért nemcsak 
a tanárok, hanem a polgármesterek vagy más társadalmi szereplők is jelentősen involválódnak 
a helyileg kialakítandó tehetségprogramok fejlesztési munkálataiba.

Bár még hosszan lehetne sorolni a kötetünkben bemutatott jó gyakorlatok tanulságait, én 
magam ezt terjedelmi korlátok miatt nem tehetem meg – az olvasó viszont annál inkább, sza-
badon. Számomra már csak az maradt, hogy megköszönjem a tehetséggondozási jó gyakorlatok 
feltárásában részt vevő munkatársak – Bazsik-Sipos Katalin, Halász Mariann, Paksi Adrienn, 
Szenczi András, Teklovics Boglárka, Tomposné Hakkel Tünde, Varga Eszter – erőfeszítéseit, 
dr. Bodó Márton projektvezető, valamint a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet to-
vábbi munkatársainak, Mujdricza István és Szalóki Mihály kitartó támogatását, segítségét, és 
végül, de nem utolsósorban jelen kötet szakmai lektorának, Fuszek Csillának a számtalan javas-
latát, jó tanácsát, konkrét segítségét, amiket mindig annak érdekében tett, hogy ez a kötet mi-
nél megbízhatóbb, minél inkább megfontolásra érdemes információkat tárhasson az olvasó elé.

Gordon Győri János
Budapest, 2016. április 1.
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1. fejezeT

KeleTTől nyugaTig, észaKTól délig:  
isméTlődő és egyedi KezdeményezéseK 
a TeheTséggOndOzó prOgramOK világában

Inkubátorprogram 
a természettudományos 
tehetséggondozás terén

Az amerikai North Carolina 
School of Science and 
Mathematics tehetséggondozó 
programja

Halász Mariann – Gordon Győri János1

 1  Halász M. és Gordon Győri J. (2016). Inkubátorprogram a természettudományos tehetséggondozás terén: az amerikai North 
Carolina School of Science and Mathematics tehetséggondozó programja. In Gordon Győri J. (szerk.), A tehetséggondozás világa: 
15 ország jó gyakorlata a tehetséggondozásban (pp. 11–22.). Budapest: CSINI
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Az Amerikai Egyesült Államok társadalma és gazdasága

Az amerikai tehetséggondozási rendszer értelmezéséhez mindenekelőtt szükséges röviden ismer-
tetni az ország sokszínű társadalmi összetételét, valamint gazdaságának legfontosabb jellemzőit. 

A CIA 2015-ös adatai szerint a 321 millió főt meghaladó lakosságával az Egyesült államok 
a világ harmadik legnépesebb országa2 (CIA, 2015). A lehetőségek országaként emlegetett Egye-
sült államokba a mai napig nagyszámú bevándorló érkezik, azonban az elmúlt évtizedekben 
nagy változás volt megfigyelhető a küldő országok tekintetében. Míg a 60-as években Európá-
ból (azon belül is főleg Nyugat-Európából) érkezett a legtöbb bevándorló, 2010-re a latin-ame-
rikai és egyes ázsiai országok vették át a vezetést.3 A 2013-as évben 1 201 000-rel nőtt a beván-
dorlók száma, ekkor már a legnagyobb küldő ország Kína volt 147 000 fővel, ezt követte India 
129 000-rel, Mexikó pedig a 3. helyre szorult vissza 125 000 fővel (Census Bureau, 2013). 

Gazdaságát tekintve, a 2015-ös IMF adatok szerint, az Egyesült államok a világ vezető gaz-
dasági és ipari nagyhatalma (IMF, 2015). Az uSA-nak van technológiailag a legfejlettebb gazda-
sága a világon, ahol az egy főre jutó GdP összege 54 800 uSd. A technológia mozgatórugója lett 
a fokozatos fejlődésnek. Az amerikai cégek a technológiai fejlődés élvonalában, vagy annak szo-
ros közelségében állnak, különösen a számítógépek, a gyógyszeripar és az orvostudomány, az űr-
kutatás és a katonai felszerelések, eszközök területén. Az Egyesült államok gazdasága 2014-ben 
a több mint egy évszázados vezető szerepe után a 2. helyre csúszott vissza Kína mögé (CIA, 2015).

Az Egyesült Államok tehetséggondozásának általános jellemzői

mit értünk tehetség alatt?

Az egyes államok és az iskolai körzetek (amelyekből több mint 15 000 van az uSA-ban) külön-
böző módon határozzák meg a tehetség fogalmát és azokat a kritériumokat, amelyek determi-
nálják a gyermekek tehetséggondozó programokban való részvételét. Ezen különbségek miatt 
nincs egyetértés a tehetséggondozás területén arra vonatkozóan, hogy a különböző tehetséges 
diákoknak szánt programoknak miként is kellene működniük, valamint hogyan lehetne azo-
kat végrehajtani az iskolákban. Annak érdekében, hogy megfelelően tudják segíteni a tehet-
séges diákokat a közoktatásban, és mielőbb felismerjék, azonosítsák őket a tehetséggondozó 
programok részére, nélkülözhetetlen, hogy a tanárok és a szülők számára biztosítva legyenek 
a megfelelő információk és eszközök. További fontos szempont, hogy mind a tanárok, mind 
pedig a szülők tisztában legyenek a különböző tehetséggondozó programokkal, azok működé-
sével, szabályaival, és ezen információk alapján képesek legyenek eldönteni, milyen programok 
lennének ideálisak az adott gyermeknek.4 Az uSA-ban az egyes államok külön-külön is meg-
fogalmazzák saját tehetségdefiníciójukat.5 A különböző meghatározások közül egyet emelünk 
ki, amely nem más, mint a tehetség szövetségi definíciója. A 2002-ben G. W. Bush által aláírt 
No Child left Behind (Egyetlen gyermeket sem hagyunk magunk mögött; vagy más fordításban: 

 2 Megjegyzés: a lista harmadik helyén az Európai unió áll.
 3 Infógrafikák forrása: http://www.census.gov/library/infographics/foreign_born.html
 4 Celebrating High Potencial, What is Gifted? Forrás: http://celebratinghighpotential.com/what-is-gifted/ 
 5  Az egyes államok meghatározásai: http://www.nagc.org/sites/default/files/Advocacy/State%20definitions%20%288-1-13%29.pdf 

Továbbá a témám szempontjából lényeges észak-karolinai meghatározás: http://www.ncga.state.nc.us/enactedlegislation/statutes/
pdf/byarticle/chapter_115c/article_9b.pdf 
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Egyetlen gyermek sem maradhat le) néven ismert közoktatási törvény szerint: „A »tehetséges« kife‑
jezés, amikor diákok, gyerekek vagy fiatalok esetében használatos, olyan diákokra, gyerekekre vagy 
fiatalokra vonatkozik, akik kimagasló képességeket mutatnak az intellektuális, kreatív, művészeti 
vagy a vezetői képesség területein, illetve speciális tudományos területeken, és akiknek szükségük van 
egyéb szolgáltatásokra vagy tevékenységekre – amelyeket általában nem biztosít az iskola – annak 
érdekében, hogy teljes mértékben fejleszthessék képességeiket.”6

A No Child left Behind törvény központi eleme a diákok tesztelése, és ezen keresztül a ta-
nárok teljesítményének mérése. A diákokat rendszeresen tesztelik matematikából, angol nyelv 
és irodalomból; 2006-tól pedig a természettudományi vizsgateszteket is bevezették. Az évente 
történő felmérés és ellenőrzés lehetővé teszi, hogy gyorsan reagálni tudjanak az „oktatásban 
fellelhető hiányosságokra és a diákok teljesítményében kialakult különbségekre” (zsigmond, 2006).

szükségletek, igények bemutatása, amelyre reagálva a jó gyakorlatot kifejlesztették

Az Amerikai Egyesült államokban a tehetséggondozás területén számtalan jó gyakorlat létezik, 
amelyek közül néhány a Gordon Győri János által szerkesztett, A tehetséggondozás nemzetközi hori‑
zontja I.7, illetve A tehetséggondozás nemzetközi horizontja II.8 című kiadványokban is helyet kapott.

A következőkben a North Carolina School of Science and Mathematics keretében egy olyan 
amerikai jó gyakorlat kerül bemutatásra, amely a STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics – természettudomány, műszaki tudomány, mérnöktudomány és matematika) 
oktatás területén, azon belül pedig az államilag finanszírozott bentlakásos középiskolák között 
foglal helyet. 

A vezető gazdasági hatalmak, mint amilyen az Egyesült államok is, mind felismerték 
a  STEM-területekben rejlő potenciált, és jelentős forrásokat fordítanak ennek fejlesztésére. 
Azonban ezen a területen is akadtak hullámvölgyek. Az állami STEM-oktatás aggasztóan meg-
gyengült az Egyesült államokban. Egy 2007-es jelentés megállapította, hogy a 109 országból 
az Egyesült államok a 29. helyen áll a matematikai vagy természettudományos diplomával 
rendelkező 24 évesek számarányát tekintve. Egyaránt aggasztó tény, hogy 1985–2002 között 
a STEM-területen szerzett diplomák mindössze 14%-át kapta amerikai állampolgár, míg ez az 
arány megduplázódott a külföldön születettek között (Atkinson, Hugo, lundgren, Shapiro & 
Thomas, 2007. In Pfeiffer, 2009).

Ennek a statisztikának a javítása érdekében különböző ajánlások születtek, amelyek sürget-
ték a szabványok felállítását, valamint ösztönözték a STEM-területeken oktató tanárok fejlesz-
tését. A Nemzeti Tudományos Testület 2007-ben javaslatot tett egy koherens STEM-tanulási 
irányelv fejlesztésére – az államok közötti koordinációval egyetemben – annak érdekében, hogy 
biztosítva legyen a képzett és hatékony STEM-oktatás, és ezzel egyidejűleg az ezen a területen 
dolgozó tanárok támogatása is (Pfeiffer, 2009). 

A 2010-ben kiadott STEM Bizottsági jelentésben Barack obama elnök szerint, a 20. század 
eleje óta az egy főre jutó átlagjövedelem az Egyesült államokban több mint hétszeresére nőtt, 
és ezen növekedés több mint fele a tudomány és a technika fejlődésének köszönhető. A 21. szá-
zadban az országnak világelső STEM-munkaerőre van szüksége, valamint a természettudo-
mányokban, matematikában és műszaki tudományokban jártas lakosság még fontosabbá vált, 

 6 A szövetségi és további definíciók forrása: https://www.nagc.org/resources-publications/resources/definitions-giftedness 
 7 Fuszek Csilla: A bostoni Nemzeti Technológiai Műveltség Központjának programjai
 8 Fuszek Csilla: Az Amerikai Egyesült államokbeli Központ a Kiválóságért az oktatásban
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és ez az igény csak növekedni fog, különösen, mivel más nemzetek is gyors fejlődést mutat-
nak a tudományok és a technika területén (President’s Council of Advisors on Science and 
Technology, 2010. In: dash, 2012).

Államilag finanszírozott bentlakásos iskolák, akadémiák

A modern oktatás részeként az Egyesült államokban felismerték, hogy a tehetséges középisko-
lai diákok számára szükséges államilag támogatott bentlakásos iskolákat létrehozni. A mozga-
lom 1963-ban indult útjára, amikor az akkori észak-karolinai kormányzó, Terry Sanford fejében 
megszületett az elképzelés egy olyan iskola létrehozásáról, amely támogatja és segíti az állam 
tudományos tehetségeit. Itt fontos megemlíteni az úgynevezett Szputnyik-sokkot, amely vi-
lágszerte nagy hatást gyakorolt – egyebek mellett – a tudományos fejlődésre. „A Szovjetunió – 
a hidegháborús állapotában megosztott világban elsőként – 1957. október 4-én sikeresen az űrbe 
juttatta a Szputnyik 1. műholdat. A műhold hatására Amerika presztízse és túlélése egy csapásra 
a figyelem középpontjába került. A Szputnyik nem csupán egy demoralizáló technológiai fegy-
vertény volt, hanem potenciális katonai eszköz” (Mező, 2004). Mint ahogy az előbbi idézetből 
kitűnik, a szovjet technológiai fejlődés miatti sokk után Amerikának gyors reagálásra volt szük-
sége, hogy visszaszerezze addigi tudományos, illetve technológiai erőfölényét. Mindezek tükré-
ben nem meglepő, hogy intenzíven támogatni kezdték a STEM-területek tehetségeit. 

Nem sokkal az iskola létrehozásának elképzelését követően, Terry Sanford kormányzó létre-
hozta az első bentlakásos nyári programot tehetséges diákok számára, majd 1978-ban megszü-
letett a javaslat az első bentlakásos középiskola létrehozására is. Az észak-karolinai durhamben 
lévő North Carolina School for Science and Mathematics volt az első államilag finanszírozott 
bentlakásos akadémia az Egyesült államokban, amely 1980-ban – amikorra már igencsak meg-
növekedett a tudományos és innovációs nemzetközi verseny – nyitotta meg kapuit a tehetséges 
diákok előtt (Pfeiffer, 2009). 

A Pfeiffer-féle kutatásból kiderül, hogy országszerte az államilag támogatott bentlakásos 
akadémiák nagy többségében egyértelműen STEM-akadémiaként tekintenek magukra. általá-
nosságban elmondható, hogy ezek az államilag fenntartott bentlakásos matematikai akadémi-
ák nyitva állnak minden diák előtt, akik sikeresen teljesítik a felvételi követelményeket. 

A North Carolina School of Science and Mathematics – NCSSM bemutatása

A szervezet missziója: 
Az iskola a STEM-készségek területén tehetséges fiatalok magas szintű képzését tűzte zászlajára. 
Az NCSSM küldetése: intellektuálisan stimuláló, sokszínű és együttműködő közösség megte-
remtésén keresztül hozzájárulni:
•  a magas elméleti tudással rendelkező tehetséges diákok oktatásához, hogy később állami, 

nemzeti és globális szintű vezetőkké váljanak a természettudományok, technológia, mérnök-
tudományok és a matematika területén;

•  az észak-karolinai közoktatás előmozdításához;
•  az innováció ösztönzéséhez, az emberiség jobbá tételének érdekében.9

 9 North Carolina School of Science and Mathematics. Strategic Plan. Forrás: http://www.ncssm.edu/strategic-plan
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Jogszabályi háttere:
A létrehozó jogszabály felhatalmazta az iskolát, hogy képezzen olyan diákokat, akik észak-Ka-
rolina jövőbeni tudósai, mérnökei, matematikusai lehetnek, továbbá hogy nyújtson tájékozta-
tást a STEM-területen tehetséges tanulók fejlesztésével és gondozásával kapcsolatban az álla-
mok egész területén. 

Elvárás volt még – az állam legígéretesebb középiskolájáról lévén szó –, hogy észak-Karolina 
mind a 13 kongresszusi körzetét tekintve egyenlő mértékben legyen képviselve a diákok által. 
Ezt sikerült is elérni, az iskola első osztálya 1982-ben diplomázott, az azóta végzett megkö-
zelítőleg 7500 diák észak-Karolina mind a 100 megyéjéből érkezett (dash, 2012). Ez azzal is 
összefüggésben van, hogy egyedülálló módon észak-Karolinában jogilag szabályozott a diákok 
körzetenkénti egyenlő elosztása az iskolába való felvételi esetén, így a pályázók csak ugyanazon 
körzetből induló diákok ellen versenyeznek (Jones, 2009).

a program megvalósításáért felelős szervezet

Mint ahogy az a többi hasonló intézmény esetén is elmondható, az NCSSM közelében is található 
virágzó egyetem, valamint ipari, kutatási terület, ahol az iskola ki tudja használni a képzett men-
torok nyújtotta lehetőséget, és ahol a diákok igénybe vehetik a korszerű tanulmányi és kutatási 
létesítményeket. Továbbá az iskola sikerességét mi sem bizonyítja jobban, minthogy az NCSSM 
az évek során modell intézménnyé vált, később hasonló intézmények jöttek létre több másik 
államban is.10 Emellett az NCSSM hozzájárult a National Consortium of Specialized Secondary 
Schools of Mathematics, Science and Technology – NCSSSMST11 (Matematikai, Természet-
tudományi és Technológiai Specializált Középiskolák Nemzeti Konzorciuma) megalapításához, 
amely ma már egy országszerte több mint 100 tagot számláló ernyőszervezet.

Bár az NCSSM egy államilag támogatott intézmény, az iskola jelenlegi és jövőbeli igényei-
nek költségei messze meghaladják az állami finanszírozási forrásokat. Az iskolát 35 évvel ezelőtt 
adományok segítségével alapították, és hála a nagylelkű magánszemélyeknek, valamint szerve-
zeteknek, az alapítás óta töretlenül meg tudja valósítani törekvéseit, céljait. 

Az iskola egyik részlege, a division of Institutional Advancement („Intézményi Fejlődés osztá-
lya”) szorosan együttműködik a North Carolina School of Science and Mathematics Alapítvány-
nyal; feladata többek között az Alapítvány fenntartása, ennek érdekében adománygyűjtő progra-
mok szervezésén keresztül vállalja, hogy pénzügyi támogatást teremt a magánszektorból, beleértve 
az egykori diákokat, szülőket és az iskola pártfogóit is (NCSSM Student Handbook, 2015).

Az NCSSM Alapítványt nonprofit szervezetként hozták létre még az iskola megalakulása 
előtt annak érdekében, hogy kezelje a kapott támogatásokat. A szervezet működési formáját 
tekintve független, közhasznú minősítésű alapítvány, amely fogadja és kezeli az összes magán-
forrásból érkező adományt, továbbá részt vesz az adományok szerzésében, beleértve azok fel-
használását és adminisztrációját. Minden évben az NCSSM Alapítvány finanszírozza az iskola 
teljes költségvetésének 5-8%-át. 

Az Alapítvány működése kizárólag jótékonysági és oktatási célokat szolgál. Tudományos, 
valamint oktatási programokat támogat, bármilyen más, az iskolát érintő program vagy műve-
let esetében az NCSSM Alapítvány Igazgatósága a saját belátása szerint dönt aszerint, hogy mit 
tart az oktatás fejlődésének érdekében szükségesnek. Az iskola felé történő éves támogatások 

 10 American Education, residential Academy. Forrás: http://us-education.net/1721-residential-academy.html 
 11 STEM-fókuszú középiskolák szövetsége az Egyesült államokban.
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elosztásáról szintén az Alapítvány Igazgatóságának 22 fő, szavazati joggal rendelkező tagja, va-
lamint az iskola kancellárja döntenek (NCSSM Student Handbook, 2015).

a teljes program felépítése és jellemzői

A North Carolina School of Science and Mathematics (NCSSM) az észak-Karolina Egyetem 
(university of North Carolina) részét képezi, ez utóbbinak az igazgatótanácsa – és annak köz-
gyűlés által választott 32 tagja – felel az intézmények irányításáért, felügyeletéért, ellenőrzéséért. 

Az NCSSM világszínvonalú oktatást nyújt az itt tanuló diákok számára. Kétéves kurzusai-
kat a középiskola 10. évfolyamától kínálják. 

Középiskolai oktatás
	•	 	Bentlakás	(residential)12:   

A bentlakásos diákok az Egyesült államok minden részéről érkeznek az NCSSM-be. 
A bentlakással együtt járó tapasztalatok segítik a diákok tanulását és fejlődését. Az alaptan-
tervre összpontosítva erősen gyakorlati és valós tapasztalatokon alapuló tanulást valósítanak 
meg, nagy hangsúlyt fektetve a tanterven kívüli oktatásra is. A tantestület saját területükön 
díjnyertes, szakképzett oktatókból áll.

	•	 	Online	kurzus13:  
A 2008-ban indult „NCSSM online” egy kétéves kiegészítő programot kínál azoknak az 
egyre növekvő számú diákoknak, szerte az Egyesült államokban, akik úgy döntenek, hogy 
maradnak az eredeti iskolájukban, miközben élnek az NCSSM által kínált nagyszerű online 
tanfolyam lehetőségével. A program hasznos lehetőséget teremt a főiskolára való felkészülés-
re. Az online kurzus szemeszterenként egy szombati látogatási napot is magában foglal az 
NCSSM kampuszán. A diákokat arra ösztönzik, hogy vegyenek részt a különböző klubok-
ban és a kutatási tevékenységekben, továbbá sok online-diák vesz részt az NCSSM báljában, 
ahol szintén találkozhatnak a bentlakó diákokkal. Az egész programon végighúzódó fontos 
pedagógiai cél egymás megértése, tisztelete, valamint a különbségek és hasonlóságok mint 
értékek elismerése.

Ki jelentkezhet?
A pályázók 10. évfolyamos diákok lehetnek. Az NCSSM irányelve szerint csak azok a diákok 
iratkozhatnak be, akik jogszerűen észak-Karolinában élnek, vagy akiknek szülője, illetve gond-
viselője a fegyveres erők aktív szolgálati tagja, és tartósan észak-Karolinában marad aktív ka-
tonai szolgálatra – feltéve, hogy a diáknak azonos a lakhelye a szülővel. A tanulóknak érvényes 
SAT-vizsgával is rendelkezniük kell, ami olyasminek tekinthető, mint Magyarországon az érett-
ségi vizsga. A támogatásra jogosult pályázók jelentkezhetnek az NCSSM bentlakásos, illetve 
online programjára egyaránt egy elektronikus alkalmazáson keresztül. Továbbá a jelentkezés-
nek nincs költsége, és a program is tandíjmentes.14

Az NCSSM alaptantervének középpontjában a matematika és a természettudományok áll-
nak, amelyeket kiegészítenek humán tárgyakkal. Az innovatív oktatás a kulcsmotívuma min-
den képzési területüknek, amelyek a következők:

 12 NCSSM. Forrás: http://www.ncssm.edu/residential-program 
 13 NCSSM. Forrás: http://www.ncssm.edu/online-program 
 14 További információk a jelentkezésről a következő linken olvashatók: http://www.ncssm.edu/residential-admissions
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Matematika
Az NCSSM Matematika tagozat 15 magasan képzett tantestületi tagból áll. Az oktatás során azt 
hangsúlyozzák, hogy a matematikai fogalmak logikusak és érthetőek, amelyek ismerete nagy 
előnyt jelent a diákoknak a nem standard problémák kezelésében is. A matematika tanszék aktí-
van szerepet vállal tanórán kívüli eseményekben azáltal, hogy szponzorálja a tanulók részvételét 
különböző matematikai versenyeken. Több más professzionális fejlesztőtevékenységük mellett 
minden évben megrendezik a saját kétnapos Kortárs Matematika oktatás konferenciájukat.

Természettudományi képzések
•	Biológia
•	Kémia
•	Fizika
Mindhárom területen erősen hangsúlyozott a gyakorlati oktatás, a laboratóriumi képzés – a di-
ákok hozzáférést kapnak a szükséges eszközökhöz, technológiákhoz. Erősítik a diákok prob-
lémamegoldó képességét, fejlesztik kritikus gondolkozásukat, valamint a képzések folyamán 
lehetőséget kapnak önálló kutatási projektek elvégzésére.

Mérnöktudományi és műszaki tudományos képzések
•	Mérnöktudomány
•	Számítástechnika
A mérnöktudományok esetében két célt határoztak meg. Egyrészt gondoskodni a gyakorlati, 
valós tanulási tapasztalatokról átjáró kurzusokon keresztül, amely lehetővé teszi a diákoknak, 
hogy feltárják a mérnöktudomány változatos területeit, alapvető problémamegoldó képessége-
ket tulajdonítsanak el, és végül a kapott információk segítségével döntsenek a főiskolai sza-
kokkal, valamint hivatással kapcsolatos kérdésekben. Másrészről pedig megadni a lehetőséget 
a diákoknak, hogy főiskolai szintű mérnöki kurzusokat válasszanak, amely nagy előnyt jelent 
egy intenzív, egyetemi mérnöki programba való bejutásra, amennyiben így döntenének. 

A számítástechnikai képzések az alapoktól a fejlett programozáson át az adatbázis- és web-
fej lesztésig terjednek.

Bölcsészettudományi Tanszék
•	Angol	és	történelem
•	Szépművészetek
•	Világnyelvek
A reáltantárgyak mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a humán tárgyak, művészeti képzések 
az NCSSM tantervében. lehetőségük van nemzetközi tanulmányokat, világvallásokat, filo-
zófiát, klasszikus mitológiát, afrikai-amerikai tanulmányokat, szociológiát, pszichológiát, köz-
gazdaságtant és még sok egyéb mást tanulni. A művészeti képzések között a zene, a dráma és 
a tánc, valamint a fotográfia, kerámia, grafikai és médiadesign szerepel.

A világnyelvek tanárai pedig kurzusokat kínálnak spanyol, francia, latin, japán és kínai 
nyelven. Egyéni kurzusok keretében a diákok érdeklődésének függvényében lehet még német, 
koreai, orosz vagy más nyelveket is ajánlani.
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a kurzusok kreditenként való elszámolhatósága15 

Mivel minden főiskolának vagy egyetemnek különböző megállapodásai léteznek, a uNC-
rendszerben16 létrehoztak egy weboldalt, ami az NCSSM Equivalency Finder17 („NCSSM 
Ekvivalenciakereső”) névre hallgat. Itt ki lehet választani egy NCSSM-kurzust és megnézni, 
hogy melyik észak-karolinai egyetem kínál kreditet érte. A webhely a keresést fordítva is lehe-
tővé teszi, tehát az egyetemre keresést követően lehet megnézni, hogy van-e olyan NCSSM-
kurzus, ami ott kreditet ér. Annak biztosítása érdekében, hogy az adott diák készen álljon egy 
magasabb szintű képzésre, a megállapodások előírják, hogy a végső osztályzata a kurzus során 
legyen legalább B.

Alkalmazott módszerek

gyakorlati tapasztalatok kutatással18

Az NCSSM keretében a legkülönbözőbb kutatási lehetőségeket biztosítják a diákok számára, 
legyen szó magasan specializált kutatásról országos versenyeken, vagy alapmunkákról a tudo-
mányos kutatási folyamat megértése érdekében. A cél az, hogy a diákok megismerkedjenek 
a gyakorlatisággal, és a kutatások lévén elérjék a jövőbeni tanulmányi céljaikat. A tantervben a 
következő kutatási területeket találjuk:

A kutatási kurzusok tartalmazzák a Kutatási Gyakorlat (Research Experience – REX) tanfo-
lyamot biológiából, kémiából, fizikából, mérnöktudományokból és humán tárgyakból.

Független Kutatási „R” programok: mérnöktudomány, bölcsésztudomány, matematika, bioló-
gia, kémia, fizika, és számítástechnika kutatások.

„mini-távú” kutatási lehetőségek19

Az NCSSM a kezdetektől megpróbált olyan lehetőségeket biztosítani diákjainak, hogy különle-
ges oktatási tapasztalatokat szerezhessenek, amelyek kívül esnek a szokásos iskolai tananyagon. 
A többi innovatív program mellett (Mentori Program vagy a Nyári Kutatási Gyakornoki Prog-
ram), az évenkénti „Mini-távú” Program is egy remek eszköz arra, hogy a diákok izgalmas, új 
tudományos tapasztalatokat szerezzenek.

A „mini-távú” projekt egy 1-2 hetes időszak a téli 2. és 3. trimeszter között (2016-ban február 
25. és március 4. között), amely kivételes lehetőséget kínál a diákoknak az általuk választott tu-
dományos téma szerinti koncentrált kutatásban való részvételre úgy, hogy túlmutat a hagyomá-
nyos osztálytermi kontextuson. Minden évben a diákok megközelítőleg 20%-a él a lehetőséggel, 
hogy „mini-távú” külföldi tanulmányi útra menjen, vagy a lényegesen olcsóbb országon belüli 
lehetőségek közül válasszon, szerte az Egyesült államokban.

A „mini-távú” lehetőségek során a normál osztálytermi oktatás helyett a diákok két stimu-

 15 NCSSM. Forrás: http://www.ncssm.edu/residential-program/academics/college-credit-agreements 
 16 university of North Carolina system
 17 Forrás: https://equivalency.ncssm.edu/ncssm/dashboards/equivs.php 
 18  North Carolina School of Science and Mathematics, Student research. Forrás: http://www.ncssm.edu/residential-program/

academics/student-research 
 19  „Mini-távú” kutatási lehetőségekről a következő linken lehet bővebben olvasni: https://sites.google.com/a/ncssm.edu/clayton/

home 
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láló tudományos lehetőség közül választhatnak: az első keretein belül részt vehetnek – egy vagy 
több NCSSM-tantestületi tag által szervezett – mini-tanfolyamok egyikén, a másik lehetőség 
szerint pedig jóváhagyott, saját elgondolású oktatási projektet vezethetnek, az NCSSM-közösség 
egy felnőtt tagjának támogatásával.

Alapvető cél a diákok támogatása abban, hogy elmélyülten kutathassanak egy őket igazán 
érdeklő tárgykörben, oly módon, hogy az hozzájáruljon a tudományos, valamint személyes fej-
lődésükhöz egyaránt, és szolgálja majd őket a jövőbeli tudományos törekvéseik során is.

Példaképp említve az NCSSM utazási Bizottsága a következő nemzetközi utakat hagyta 
jóvá 2016-ra20:
•	Ausztrália:	kultúra,	ökológia	és	matematika	
•	Nagy-Britannia	és	Svájc:	a	CERN	(Európai	Nukleáris	Kutatási	Szervezet)	és	fizika
•	Nagy-Britannia:	Harry	Potter,	London
•	Kína:	Hangcsou	(&	Peking)	csereprogram
•	Costa	Rica:	biodiverzitás	és	fenntarthatóság
•	Kuba:	nyelv,	történelem	és	kultúra
•	Franciaország:	forradalom	és	birodalom
•	Németország:	Fulda	csereprogram
•	Görögország:	Kréta	felfedezése
•	Olaszország:	reneszánsz	művészet	és	tudomány
•	Peru:	MEDLIFE	Health	Care	&	Community

nyári Kutatási gyakornoki program

Ez a program magában foglal egy öthetes intenzív, kutatási/gyakornoki tapasztalatszerzést, mi-
alatt a kutató diákok az NCSSM kampuszon élnek.
A Tudományos Tanszék kínálata a következő:
•	Biológia:	Glaxo	Nyári	Kutatási	Ösztöndíj
•	Kémia:	Physical	Sciences	Research	in	Chemistry
•	Fizika:	Physical	Sciences	Research	in	Physics
•	NSF	Center	of	Research	Excellence/NASA	Egyetemi	Kutatási	Központ	(NC	Central	University)

versenyek21

Mint azt már az előzőkben említettük, az NCSSM-en történő oktatás középpontjában a valós 
tapasztalatokon alapuló tanulás áll. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amit megtanulnak az 
osztályteremben, azt versenyekre, illetve szakmai konferenciákra viszik a diákok. Minden év-
ben versenyeznek helyi, állami, nemzeti és nemzetközi versenyeken, a beszéd- és érveléstechnika 
területétől kezdve az ENSz Modellen22 keresztül a jelentős matematikai és tudományos verse-
nyekig, mint pl. a BioGENEius Challenge and the Google Science Fair. Az NCSSM diákjai 
rendszeresen érnek el jó helyezéseket és nyernek díjakat, azonban nem csak ezért versenyeznek: 
fontos, hogy itt lehetőséget kapnak kutatásuk bemutatására, illetve kortársaikkal, valamint 
a területük szakembereivel működhetnek együtt.

 20 Forrás: https://sites.google.com/a/ncssm.edu/clayton/home/mini-term-travel/2015-approved-trips 
 21 NCSSM. Forrás: http://www.ncssm.edu/residential-program/academics/competitions-events 
 22  A uN Model tudományos versenyeket is magában foglal, amelyeken a diákok megismerkedhetnek a diplomáciával, a nemzetközi 

kapcsolatokkal és az ENSz-szel. Forrás: http://www.nmun.org/ 

Amerikai Egyesült Államok | 21



service learning – társadalmi felelősségre nevelés23

Az NCSSM nagy hangsúlyt fektet a jótékonyságra és az önkéntességre. A társadalmi felelős-
ségre nevelés a program fontos része, és átszövi a teljes tananyagot. A diákok, az oktatók és 
a személyzet is aktívan részt vesznek a különböző szolgálatokban a kampuszon és azon túl.  
A  „diákszolgálati osztályon” (Student Services department) keresztül a diákok kötelesek 
60 óra szolgálatot végezni egy nonprofit szervezetnél észak-Karolinában – a 2015-ös évfolyam 
a nyári időszakban 25 970 óra szolgálatot teljesített –, még a végzős évük előtt. Ezen túlmenően 
minden diáknak heti 3 óra szolgálatot kell teljesítenie pl. mint bentlakásos életet segítő asszisz-
tens (residential life Assistant), diáknagykövet, főiskolai diáktanácsadó vagy mint multikul-
turális diáktanácsadó. 

eredmények

Az NCSSM iskoláról több hatástanulmány is született, lévén a kormányok tudni szerették vol-
na, milyen hatása van kiadásaiknak. Ezért az iskola egy sor kapcsolódó tanulmányt folytatott, 
hogy egyértelműen látható legyen, az adófizetők befektetése megtérül. A specializált középis-
kolák jótékonyan hatnak az állam gazdaságára pénzügyi és nem pénzügyi értelemben egyaránt 
(dash, 2012).

Az NCSSM gazdasági hatástanulmánya több alapvető elemzésre épült. Az egyik ilyen az 
öregdiák-felmérés (Alumni Survey), amelyet minden ősszel elkészít az NCSSM. A begyűjtött 
információk adatokat tartalmaznak a volt diákok felsőfokú oktatásáról karrierjük alakulásával 
kapcsolatban, és folyamatos részvételükről a STEM-területeken. További kutatások zajlottak 
a tandíjmentességre és az NCSSM gazdasági, társadalmi hatásaira vonatkozóan. Ezek általános 
megállapításai a következők voltak:

A The North Carolina School of Science and Mathematics hatalmas lendületet adott a he-
lyi, állami és nemzeti gazdaságnak. A 2009-es évben az iskola dolgozói, diákjai és végzettjei 
mintegy 521 millió dollárt pumpáltak észak-Karolina gazdaságába. Az iskola dolgozói és több 
száz diákja mindezek mellett hozzájárulnak több mint 150 további munkahely létrehozásához, 
illetve fenntartásához. legalább 45 diákjuk adott ki szabadalmakat, 104-en saját céggel rendel-
keznek, beleértve 5 olyan vállalatot is, amelynek több mint 500 alkalmazottja van (dash, 2012).

Az állam legígéretesebb STEM-tehetségeinek mintegy inkubátoraként jellemezhető NCSSM 
úgy tűnik, sikeresen ösztönzi a legkitűnőbb diákokat, hogy STEM-területen folytassák tanul-
mányaikat. Az itt végzett öregdiákok valamivel több mint 50%-a kapott STEM-területen diplo-
mát. Az NCSSM-végzettek fele birtokol mesterdiplomát, 25%-uk pedig doktorival rendelkezik 
(dash, 2012).

Tanulságok az esetleges adaptáció szempontjából

Az NCSSM megalakulásának egy társadalmi méreteket öltött nagy nemzeti tudományos sokk 
volt az alapja: a Szputnyik-sokk, vagyis az, hogy a Szovjetunió hamarabb tudott az űrbe jutni, 
mint az Egyesült államok. érdekes, hogy az erre adott politikai, oktatáspolitikai, gyakorlati 
pedagógiai válasz az volt, hogy a Szovjetunióban Hruscsov hivatalba lépése óta működtetett ta-
gozatos tehetséggondozó iskolákat kezdtek létrehozni az uSA-ban is. Az NCSSM bentlakásos 

 23 NCSSM. Forrás: http://www.ncssm.edu/service
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iskola, aminek – mármint a bentlakásos rendszernek – a szükségessége Magyarországon kérdé-
ses, ha az ország méreteit tekintjük, viszont fontos lehet, ha azt nézzük, hogy a kistelepüléseken 
élő, alacsony szocioökonómiai státusú családokból származó tanulóknak milyen nehéz magas 
színvonalú iskolába járniuk. Tulajdonképpen ezt a problémát igyekszik megoldani Magyaror-
szágon az Arany János Program, amelynek keretében a tehetséges tanulók bentlakásos intézmé-
nyekkel, kollégiumokkal rendelkező középiskolába nyernek felvételt, kvázi boarding schoolba, 
mint amilyen az NCSSM is. Igaz, ezek az iskolák többnyire nem úgy profilírozott iskolák, mint 
ahogy az NCSSM, a STEM-területekre profilírozott első amerikai bentlakásos tehetségiskola.

A regionális hatókörre (észak-Karolina államra) koncentráló iskola számos innovatív, 
merész programot dolgozott ki az elmúlt évtizedek során. Figyelmet érdemelnek az akár in-
gyenesen felvehető online programjaik, a kreditelszámolási rendszerük, a nyári programjaik, 
a társadalmi felelősségvállalásra ösztönző rendszerük és a rövid távú kutatási programjaik. Bár 
a tudományos mini-kurzusokról, rövid távú kutatási projektek lehetőségéről tud a hazai tehet-
ségpedagógiai szakirodalom, a pedagógiai gyakorlatban Magyarországon mindeddig ez nem 
lett széleskörűen elterjedt gyakorlat a tehetséggondozás terén, bár vannak iskolák, amelyekben 
próbálkoznak hasonló projektekkel. 

A North Carolina School of Science and Mathematics (NCSSM) megismertetéséért köszönet illeti 
Laura Gail Lunsford PhD professzort, aki a rendelkezésünkre bocsátott szakmai anyaggal segítette 
munkánkat. 
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Természettudományos 
tehetséggondozás 
a tudásalapú gazdaság 
számára

A Korean Science Academy 
tehetséggondozó programja

Varga Eszter – Gordon Győri János1 

A dél-koreai oktatási rendszer rövid bemutatása

Napjainkban egyre nehezebb felvenni a versenyt az egyes országok és nemzetek számára a globá-
lis gazdasági versengésben. ugyanakkor a tudásalapú gazdasági rendszerek kialakulásával egyre 
több lehetőség nyílik a minél nagyobb társadalmi fejlődést és egyben profitot is hozó új technoló-
giák, ötletek alkalmazására, a kreativitás kibontakoztatására. A tudásalapú gazdaságokban a gaz-
dasági sikeresség nagymértékben függ az oktatási rendszertől, ezen belül pedig többek között 
attól, hogy az milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal támogatja a tehetséges diákokat. 

 1  Varga E. és Gordon Győri J. (2016). Természettudományos tehetséggondozás a tudásalapú gazdaság számára: a Korean Science 
Academy tehetséggondozó programja. In Gordon Győri J. (szerk.), A tehetséggondozás világa: 15 ország jó gyakorlata a tehetséggon‑
dozásban (pp. 23–30.). Budapest: CSINI
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Ez dél-Koreában sincs másképp, bár az eltérő kulturális hatások (McKay, 2005) miatt 
a  tehetségfelfogás és ezzel összefüggésben a tehetséggondozás is másképpen alakult itt, mint 
a nyugati kultúra országaiban. éppen ezért érdemes megvizsgálnunk a tehetséggondozás koreai 
gyakorlatát, hiszen dél-Korea gazdasági fejlettsége és folyamatos fejlődése is kiemelkedő az 
elmúlt évtizedekben. A koreai gazdaság az elektronikai cikkek hatalmas importját bonyolítja 
le minden évben, illetve az orvostudományi eljárások és technológiák fejlesztésében is eredmé-
nyes. Az ország humántőke beruházása már a 2. világháború után elkezdődött, tekintve, hogy 
földrajzi elhelyezkedéséből adódóan természeti erőforrások nem álltak rendelkezésére. Más 
országokkal összehasonlítva, dél-Koreában – részben a konfuciánus munkaetika következté-
ben  – kimagaslóan pozitív tanulási attitűddel rendelkeznek a diákok; a nemzetközi tanulói 
teljesítménymérésekben (PISA, TIMSS) sorozatban a lista első helyein szerepelnek (Choi & 
Hon, 2009), valamint az oECd országaihoz képest a felsőoktatási beiskolázási arány is kiemel-
kedően magas az országban. 

A nemzetközi hallgatóimobilitás-kutatások is kimutatták (Kim és lee, 2009), hogy az or-
szág népességéhez viszonyítva itt a legnagyobb arányú a tanulási migráció, miközben Indiával 
és Kínával összehasonlítva a gazdasági tolóerők sokkal kevésbé vannak jelen az országban – 
vagyis a fiatalok sokkal kevésbé azért mennek külföldre tanulni, mert erre az anyagi nehézségeik 
kényszerítenék őket (Kim & lee, 2009). Az agyelszívás („brain drain”) aránya a lakossághoz 
viszonyítva alacsony: az aktív korú népességnek mindössze 1,5%-a vállal tartósabb időre munkát 
külföldön. A külföldi tanulmányokat folytatók körében a visszatérési arány fokozatosan nőtt 
az 1970-es évek eleje óta, így Korea az „agy(vissza)nyerés” („brain gain”) tekintetében is sikeres, 
hiszen a humántőkébe jelentős mértékben invesztáló országról van szó – ahogy azt említettük. 

A tehetséges tanulókra jellemző kimagasló teljesítmény elérése az amerikai felsőoktatásban 
képződő koreaiak körében is megfigyelhető. Miközben az ázsiai amerikaiak – közöttük a ko-
reaiak – a kaliforniai populáció 12%-át teszik ki, a university of California BA hallgatóinak 
több mint egyharmada az ő körükből kerül ki. A világ legjobb felsőoktatási intézményeinek 
számító amerikai egyetemeken, a legkimagaslóbb tehetségeket magukhoz vonzó „ivy league” 
(„borostyánliga”) felsőoktatási intézményekben szintén kiugróan magas az ázsiai amerikaiak 
száma. A Massachusetts Institute of Technology-n például 85%, a Stanfordon 25%, a Harvardon 
és a yale-en 17% (zhou és Kim, 2006).2 

Mindezek magyarázatához hozzátartozik a koreaiak sajátos oktatási kultúrája, amelynek 
egyik legmarkánsabb jellemzője az árnyékoktatás (Gordon Győri, 2006) igen erőteljes jelenléte 
– vagyis a koreai gyerekek az iskolai óráikat követően nagyon sok különórára járnak, nagyon 
sokféle kiegészítő oktatási szolgáltatást vesznek igénybe. Ennek magyarázó okai között első-
sorban a konfuciánusi tanulási tradíciókból megőrződött vizsgaközpontú oktatási rendszer ne-
vezhető meg; ehhez kapcsolódnak a tanulási erények és a munkaetika; a második világháború 
utáni direkt gazdaságirányítás és az ezzel együtt járó oktatási expanzió (Seth, 2002), valamint 
a globalizáció által támasztott újfajta követelmények (Varga, 2013). Közgazdasági szempontból 
a minőségi oktatás keresleti és kínálati oldala közötti kiegyenlítetlen viszony lehet a magyarázat 
(Chung, 2002). Az árnyékoktatás ilyen magas fokú penetrációja a koreai társadalomban azért 
is különösen érdekes a témánk szempontjából, mert tudjuk, hogy a magánórák igénybevétele 
a tehetséges tanulók teljesítménynövelésének és így az oktatás legsikeresebb szegmenseiben való 
részvételének az egyik legfontosabb lehetősége.

 2  ugyanakkor ezek a statisztikák nem mutatják ki az ázsiai hallgatói csoporton belüli különbségeket, hogy például a kínaiak és 
koreaiak magasabb számban vannak-e jelen a hallgatók között, mint a hmongok vagy a kambodzsaiak.
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A koreai tehetségprogramok – tehetségpolitika

Az oktatásügyben korábban meghirdetett egyenlőségelv miatt a tehetséggondozás mint okta-
tásügyi kérdés egészen 1983-ig, az első természettudományos tehetséggondozó iskola megala-
pításáig (Ibata-Arens, 2012) nem igazán került a figyelem középpontjába. A jól átgondolt és 
kivitelezett tehetséggondozás terén ez jelentette az első erőfeszítések megtételét az oktatásirá-
nyítás által. 1995-ben a kormány lehetővé tette az oktatási akcelerációt, beleértve a tehetséges 
gyerekek esetében az átlagosnál korábbi általános iskolai kezdést, valamint az egyes osztályok 
kihagyását, átugrását. 1997-ben a nemzeti tanulmányi versenyek győzteseinek külön felvételi 
vizsgák biztosítása is életbe lépett. Ezen intézkedés hatására a kormány a szülőktől és diákoktól 
a gyorsaságba, s nem a tudásgyarapításba történő befektetést várta. A tehetséggondozásról al-
kotott törvényt 2000-ben szavazták meg, s 2002 tavaszán lépett hatályba. Ebben az intézkedés-
ben határozták meg a tehetséggondozás három legfontosabb fajtáját és intézményi helyszíneit is 
(Park, 2004): ennek megfelelően a tehetséggondozó munka a tehetséggondozó központokban, 
tehetséggondozó középiskolákban, valamint a hagyományos iskolákban tehetséggondozásra 
épülő tanórákon zajlik.

Ezt követően bontakozott ki a tehetséggondozás első fő szakasza: 2002 és 2007 között a te-
hetséggondozásnak elsősorban az általános oktatás keretein belül kellett megvalósulnia. Ennek 
a következők voltak a kulcselemei: kb. 40 000 tehetséges tanuló – vagyis az általános iskolás, 
alsó középiskolás és középiskolás diákok 0,5%-ának – támogatása, 200 tehetséggondozó tanu-
lóközpont létrehozása az egyetemeken és a helyi oktatási kerületekben, 8 000 tanár továbbkép-
zése a tehetségpedagógia területén. A Koreai Természettudományos Akadémiát – amelynek 
programjáról a későbbiekben részletesen szólunk még – a Busani Természettudományos Közép-
iskolából hozták létre. 

A tehetséggondozás második átfogó fázisa 2008 és 2012 között valósult meg: ez a fokozatos 
kiterjesztés fázisa volt. A négyéves periódus alatt a tehetséggondozás minősége és fenntartha-
tósága állt a fókuszban, valamint a diákpopuláció részvételi arányának 1%-ra emelése 2010-re. 
Ezek elérése érdekében a következőket tette a koreai oktatásirányítás: megnövelték a tehetség-
gondozó iskolák számát; a természettudományos középiskolákat úgynevezett akadémiákká 
alakították át; művészetre és sportra épülő tehetséggondozó iskolákat hoztak létre; még több 
tanárt képeztek ki a tehetségpedagógia terén; a programokra és a tanárokra vonatkozó értékelő 
rendszerek kialakításával megvalósították a tehetséggondozó programok minőségfejlesztését; 
próba jelleggel kiépítették a hagyományos iskolák tehetséggondozó programjait. Mindezeket 
követően kidolgozták a Természettudományos Középiskolák Fejlesztési Tervét, amelynek célja, 
hogy kiterjessze a hagyományos általános iskolák infrastruktúráját a természettudományok-
ban tehetséges diákok támogatása céljából. A felvételi vizsgarendszer és a tantervek megújítá-
sát valósították meg a fejlesztési terv keretein belül, valamint a tehetséggondozás és az egye-
temek kapcsolatának javítását, amely lehetővé teszi a folyamatosságot a tehetséggondozásban. 
2008 szeptemberében 15 alapképzési kutatóprogramot választottak ki, s ezekben anyagi támo-
gatással segítették azt, hogy a diákok önállóan végezhessenek kutatásokat. ugyanezt a célt szol-
gálja a „Becsület program”, amely különböző tehetségfejlesztő programokat, szemináriumokat 
és gyakorlati lehetőségeket kínál egyetemi hallgatóknak.3

 3   Gifted Education in South Korea – Part one. March 1, 2012 | 4 Asia, Global Issues. Forrás: https://giftedphoenix.wordpress.
com/2012/03/01/gifted-education-in-south-korea-part-one/ 
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A koreai tehetséggondozás összefogott szervezésében jelentős szerepe van a Nemzeti Tehet-
séggondozó és Tehetségpedagógiai Kutatóintézetnek, amely a Koreai oktatáskutató Intézet ré-
szét képezi. A központ két prioritása a kutatási kapacitások létrehozása, és a tehetségpedagógiai 
kutatások státuszának megerősítése; mint ilyen intézmény, célul tűzte ki a globális szakmai és 
társadalmi elismerés kivívását is. Ezt egy részletes küldetésnyilatkozatban fogalmazták meg, 
amely többek között a következőket tartalmazza: fontos cél a tehetségpedagógia elméleti és 
gyakorlati kutatásainak kialakítása; a tehetségpedagógia alkalmazásának, elméletének és politi-
kájának egységesítése; a tehetséggondozó programok implementálásának elősegítése, a kapcso-
latok és partneri viszony kialakítása és fenntartása minden résztvevő számára. A kutatóintézet-
ben jelenleg négy munkacsoport dolgozik a következő témakörökben: 
• kutatás: kutatásokat végeznek a nemzeti tehetségpedagógiai politika fejlesztése céljából, vala-

mint annak hatékonyságának értékelését végzik; 
• fejlesztés: programokat és forrásokat fejlesztenek a kreativitás kibontakoztatása céljából, erő-

sítik a kapcsolatot a tehetséggondozás kutatása és gyakorlata között, támogatják a nemzeti 
Tehetségpedagógiai Adatbázis (GEd) működését és használatát; 

• innováció: támogatják a tehetséggondozásban résztvevő tanárok munkáját, nemzeti képzési 
programokat fejlesztenek, és fenntartják a minőségbiztosítást; támogatják az egyetemek és a 
16 regionális oktatási hivatal által indított programokat, tehetségműhelyeket hoznak létre, és 
egyéb képzési tevékenységeket valósítanak meg más szervezetekkel való együttműködésben; 
hírleveleket készítenek és tanácsokkal látják el a tehetségpedagógiával foglalkozókat; 

• hálózatépítés: a központot mintegy csatornaként kezelik a hazai és külföldi tehetséggondozási 
együttműködés összekapcsolása érdekében, nemzeti szimpóziumok és konferenciák szerve-
zésének biztosítása.
A kreativitás és a természettudományos tehetség fejlesztése érdekében 1967-ben létrehozott 

alapítvány (KoFAC) szintén fontos szerepet játszik a tehetséggondozás támogatásában Koreá-
ban. Az alapítvány fő feladata a kreatív emberi tőke fejlesztése és a természettudományos isme-
retterjesztés bővítése. Ennek eszközeként magas színvonalú oktatási lehetőségeket biztosítanak 
a tehetséges diákok számára.

Az elmúlt évtizedek erőfeszítéseinek köszönhetően 2004-ben, Koreában 16 tehetséggondozó 
középiskola működött, valamint a Busani Természettudományos Akadémia, ezenkívül 15  te-
hetséggondozó központ egyetemi szervezésben, 93 iskolaszék által működtetett tehetséggondo-
zó program és 206 iskola, amely tehetséggondozó programokat kínált kb. 13 000 általános és 
középiskolás diák számára.

Egy tehetséggondozó középiskola bemutatása (KSA)4

A magas technológiai ismereteket igénylő gazdasági ágazatok fejlesztésének prioritása miatt Ko-
reában a tehetséggondozás elsősorban a természettudományok területén erősödött meg. Nem 
véletlen, hogy 2000-ben a koreai oktatási Minisztérium, valamint a Tudományos és Technoló-
giai Minisztérium közösen vitt keresztül a parlamenten egy törvényt a tehetséggondozás (értsd: 
elsősorban a természettudományos tehetséggondozás) fejlesztésére vonatkozóan. 

A két minisztérium összehangolt erőfeszítéseinek eredményeként jött létre 2003-ban 
a   Koreai Természettudományi Akadémia (Korean Science Academy – KSA) mint a termé-

 4 Forrás: http://www.ksa.hs.kr/Eng
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szettudományok terén kimagaslóan tehetséges középiskolás diákok képzőintézménye, amely 
a KAIST egyetem (Korea Advanced Institute of Science and Technology) tagintézményeként 
működik. Az iskola létrehozását megelőzően a koreai szakemberek az amerikai és izraeli, vala-
mint az orosz (még a szovjet időkben alapított) természettudományos tehetséggondozó iskolák 
működését tanulmányozták, majd elhatározták, hogy megalkotják ezeknek egy nemzetközi 
szinten is versenyképes koreai változatát (Choi & Hon, 2009). Az intézmény vezetője az iskola 
honlapjának bevezető írásában kiemeli, hogy Korea annak köszönhetően jutott be a világ 
legfejlettebb 10 országa közé, hogy az országban immár hosszabb ideje tudás- és technológia-
alapú gazdaság működik, s a nemzetközileg is kivételesnek mondható gazdasági szerepét is 
a „brain power” következtében érte el. Annak érdekében, hogy ezt az eredményt tovább tudja 
az ország növelni, a KSA-ba járó tanulókat intenzív matematikai és természettudományos 
fejlesztésben részesítik. Az intézmény céljai közt azonban nemcsak az szerepel, hogy Kore-
át szolgálja ki természettudományos tehetségekkel, hanem az is, hogy a természettudomány 
terén kimagasló vezető nemzetközi szakembereket is képezzenek. Mindent összevetve pedig 
nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint hogy a tudományok oktatásának a terén a világ 
legjobb középiskolája legyenek.

A 3 évfolyamos, 10-11-12. évfolyamon működő KSA a természettudományok és a matematika 
terén kiemelkedő középiskolás tehetségek számára biztosít oktatást, akik e képzés segítségével 
a világ természettudományos vezetőivé válhatnak. Az iskola koreai és nemzetközi diákokat egy-
aránt felvesz. A bekerülés nagyon nehéz: a felvételi folyamat három részből áll. Az első fordu-
lóban a tanárok a több mint 1000 jelentkező diák tanári ajánlóleveleit és a tanulók portfólióját 
értékelik. Ez utóbbi a tanulók addigi teljesítményét igazoló dokumentumokat, motivációs leve-
lét, kutatási és karrierterveit, díjait és hasonlókat tartalmazza. A második fordulóban az elsőből 
továbbjutott tanulók a kreativitásukat és problémamegoldó-készségüket mérő teszteket töltenek 
ki, illetve szóbeli vizsgákon vesznek részt. Az a valamivel több mint 200 tanuló, aki ezen is to-
vábbjut, egy ötnapos tudományos táborban vesz részt, ahol az iskola oktatói megfigyelik a tevé-
kenységüket, szociális érettségüket, elbeszélgetnek velük, majd mindezek alapján döntenek. Ez 
a háromlépcsős tehetségazonosító, illetve szelekciós folyamat, amelynek az eredményeként vé-
gül is kb. 120 tanuló jut be az iskolába, több hónapon át, majdnem egy teljes tanéven keresztül 
tart (márciustól novemberig). A nemzetközi diákok felvételije némileg más, csupán kétlépcsős, 
viszont közülük mindössze 15 tanulót vesz fel évente az iskola. A felvételin mind a koreai, mind 
pedig a nemzetközi diákok esetében a matematika és a természettudományos tantárgy(ak), va-
lamint a koreai – illetve az angol nyelv – magas szintű ismerete a legfontosabb (KSA, 2015). 

Az iskolában az intenzív matematikai és természettudományos képzés összekapcsolódik 
a művészetekkel és a humán tudományokkal, ezáltal is erősítve a tehetséges tanulók kreatív és 
érvelő gondolkodási képességeit. A KSA intézményében különböző kutatói tevékenységekben 
vehetnek részt a diákok: ilyen például az egyéni kutatói tevékenység mentorok segítségével, vagy 
10. osztályban „A kreatív kutatás alapjai” elnevezésű tanóra, amelyen megismerkedhetnek az 
önálló, valódi új tudást létrehozó kutatás, így például a nagy volumenű kérdőíves adatgyűjtéses 
módszereivel. Ezt követően kutatásmódszertani szemináriumra járhatnak a tanulók, akik itt 
kiválaszthatják a kutatás tárgyát, kutatói képességeiket fejleszthetik, kutatási tervet írhatnak.

A KSA-ban a kutatói munka alapjait már a 10. osztályban lerakják, mert a tanulók már ek-
kor a saját érdeklődésüknek megfelelő kutatási területeket választhatnak. A kutatásmódszertani 
szeminárium egy kiscsoportos kutatási tevékenység része; a szemináriumokon a mentoraikkal 
együtt vehetnek részt a diákok, s túl azon, hogy megismerhetik az őket érdeklő kutatási te-
rületek érintő alapvető információkat, kutatási tervet is készíthetnek. Egy kutatócsoport egy 
tanárból és négy diákból áll. A hazai terepkutatás legalább 20 napig tart, a nyári vakáció alatt. 
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Az ehhez kapcsolódó kutatási tevékenység végén kutatási jelentést kell írniuk a tanulóknak, 
amelyben össze kell foglalniuk, hogy milyen eredményekre jutottak a munka során.

A 11. évfolyamon a tanulók már önálló mini kutatócsoportokat hozhatnak létre, amelynek 
keretében nemcsak hazai, hanem nemzetközi terepkutatásokat is végezhetnek. A KSA ugyanis 
számos országban rendelkezik partnerintézményekkel, például Szingapúrban, Hongkongban, 
Japánban, Kínában, Németországban, Izraelben, Malajziában, oroszországban és Ausztráliá-
ban. A KSA-ban a felsőoktatás szintjén folyó tudományos kutatásokba is igyekeznek bevonni 
az iskola diákjait, globális szinten. A nemzetközi kutatási tevékenységük keretében az iskola 
diákjai az utóbbi években olyan kimagasló jelentőségű intézményekkel működtek együtt, mint 
például a university of Massachusetts, Gottingen university, The Weizmann Institute of Sci-
ence, university of Toronto, university of Cambridge és mások. A kollaboratív kutatások segít-
ségével nemcsak a diákok nemzetközi együttműködési és kutatói képességeit fejlesztik, hanem 
nemzetközi csoportokban való együttműködési és vezetési képességeit is. 

A 10. és 11. évfolyam idején folytatott kutatásaikat követően a tanulók a 12. évfolyamon úgy-
nevezett végzős kutatási programban vesznek részt. Ez három elemből áll: a nyári vakáción át is 
tartó kutatói tevékenység az egyéni kutatással kezdődik, majd egy intenzív kutatói tréningprog-
rammal folytatódik, ami hat héten keresztül zajlik, végül a diákok az utolsó őszi szemeszterben 
az addig lefolytatott kutatások alapján megírják végzős tudományos dolgozatukat. 

A KSA a felsőoktatási intézményekre emlékeztető módon működik abban az értelemben, 
hogy a tanulók krediteket teljesítenek, s ez a továbbjutásuk alapja: 135 kreditet a tantárgyi 
tevékenységükre kaphatnak a tanulók, 35-öt pedig a kutatási munkáikra, de azok a tanulók, 
akik hamarabb összegyűjtenek legalább 135 kreditet, mint ahogy az a rendszerből következne, 
akcelerálhatnak, és így hamarabb végezhetik el az iskolát, mint más diákok. 

A diákok kutatáshoz kapcsolódó képességeik fejlesztése céljából az iskola többféle elektív, 
kötelezően választható tevékenységet ajánl fel a tanulóknak. Ilyenek például az ún. csoportos 
tevékenységek, amelyek a globális vezetői képességek fejlesztését célozzák meg. Ennek kereté-
ben minden diák legalább egy klub foglalkozásain részt vesz. Választási lehetőség bőven van: 
az intézményben 2010-ben összesen 19 klub, 65 kutatói program, valamint egy mentorprogram 
működött. A mentorprogram keretében a diákok a saját évfolyamuk tanulóit képzik, meg-
ismertetve őket a saját tudományos tevékenységük elméleti alapjaival, a kutatás gyakorlatá-
val, illetve eredményeivel. Az ilyen egymást képzések során szinte természetes lehetőségként 
adódik az, hogy a tanulók felismerjék, milyen területeken tudhatnak kollaborálni egymással 
a későbbiekben.

önkéntes alapon működő tevékenységek is léteznek az iskolában; ezeknek olyan szociális 
készségek kialakítása a célja, amelyek különböző lehetőségeket kínálnak számukra a jövőben is, 
és különböző gyakorlati tapasztalatokkal gazdagítják őket. 

Az iskola gazdag fejlesztési kínálatának részeként különböző fesztiválokat is tartanak a di-
ákok részére; az egyik ilyen például a tudományos akadémiai fesztivál, amelynek keretében 
tudományos versenyeken vehetnek részt a tanulók, például prezentációk tartásával. Hasonló 
program a tudományos felfedezés ünnepe is, amelyet évente tartanak meg az iskolában. En-
nek keretében különböző klubok tanulóinak előadásai szerepelnek, kiállításokat rendeznek, 
amelyeken a tanulók szemléltethetik a különböző érdeklődési területeiket és kulturális tevé-
kenységeiket. 

Az iskola ösztöndíjakat is felajánl diákjai számára. Ilyen például a KSA Tehetség Ösztöndíj, 
amelyre a második és harmadik évfolyamon kiemelkedő tanulmányi átlaggal rendelkező diá-
kok pályázhatnak. évente összesen két diákot támogat ez az ösztöndíj. A KSA szponzorált ösz-
töndíj pedig olyan diákoknak szól, akiknek kiemelkedő a tanulmányi eredménnyel vagy kiváló 
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kutatói tevékenységgel rendelkeznek. Az intézmény által nyújtott ösztöndíjak harmadik fajtája 
szociális ösztöndíj, amelyet a nemzetközi diákoknak, illetőleg az alacsony társadalmi státuszú 
diákoknak hoztak létre.

Az intézményen belüli, illetve az akadémikus társintézményekkel zajló közös programokon 
túl az iskola tanulóinak módja van arra is, hogy a gazdaság vezető intézményeivel működjenek 
együtt. Ennek keretében például a Samsung vállalat által biztosított gyakornoki programon 
való részvételre is lehetőségük van, amelynek haszna kölcsönös: egyrészt a tehetséges tanulók 
megtapasztalhatják, hogy kimagasló képességeik, tudásuk miként kamatoztatható a gazdaság 
világában, különösen pedig egy világvezető tudásalapú cégnél, másrészt a cég megismerheti 
a jövő generációjának legtehetségesebb tagjait, és már ebben a korban elkezdhet velük kölcsö-
nösen együttműködni, megalapozva a későbbi együttműködésük lehetőségeit. 

Mint a fejezetünkben leírtakból látható, a tehetséges gyerekek pedagógiája tekintetében 
dél-Korea a „későn érkezettek” csoportjába tartozik, hiszen nemzetközi összehasonlításban 
viszonylag későn, alig néhány évtizede kezdtek csak hozzá a tehetséggondozás rendszeré-
nek szisztematikus kiépítéséhez. A társadalmi-gazdasági igényeknek megfelelően a formális, 
vagyis megfelelő jogi és anyagi háttérrel, nagy kiépített intézményi és képzési rendszerekkel 
rendelkező tehetséggondozás meglehetősen egyoldalú: a természettudományos tehetségek 
gondozására irányul elsősorban. Kezdetben fontos volt a tehetséges tanulók oktatási akcele-
rációjának biztosítása, később jóval tagoltabbá és sokeleművé vált a tehetséggondozás. or-
szágosan kiépítették a tehetséggondozó iskolák és tagozatok rendszerét, amely ugyanakkor 
(a tudás és képességek vonatkozásában) az elitista tehetséggondozás mintáját követi: ezekben 
ugyanis csak a legtehetségesebbként azonosított tanulókat képzik, egy-egy korosztálynak ke-
vesebb mint 1%-át. A természettudományos tehetségek képzésének talán legfontosabb eleme 
a kutatási készségek fejlesztése, amely az egyes iskolákon belül, az iskolák közötti, valamint 
egyetemekkel, nagyvállalatokkal, nemzeti és nemzetközi intézményekkel való együttműkö-
dés kereteiben zajlik. A magyar tehetséggondozás továbbfejlesztése szempontjából figyelmet 
érdemel a nemzetközi szinten is versenyképes természettudományos tehetséggondozó iskolák 
létrehozásának lehetősége – ami lényegileg más tehetséggondozási forma, mint a tagozatos 
osztályoké. olyan iskolák lehetnének ezek, amelyek akár egyetemekhez, kutatóintézetekhez 
kapcsolva, akár azoktól független működési formában innovativitásukkal, újszerű szervezeti 
formáikkal, korszerű pedagógiai tartalmaikkal és hatékony módszereikkel egyszerre tudnák 
szolgálni a hazai és a nemzetközi társadalmi/gazdasági fejlődést a természettudományos tehet-
séggondozás segítségével. 
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Intellektuális 
tehetségek fejlesztése 
Franciaországban

A Georges Gusdorf iskola 
módszerei

Paksi Adrienn – Gordon Győri János1

A francia társadalom

Franciaország Nyugat-Európa legnagyobb területű országa (az Európai unió területének közel 
egyötödét fedi le). Az anyaország térsége mellett jelentős tengeri területtel is rendelkezik.

Az ország 63,1 millió lakost számlál, amivel Németország után az Európai unió második 
legnépesebb államának számít. Közigazgatásilag 22 régióra (régions), 96 megyére (départements), 
valamint 4 tengeren túli megyére (Guadeloupe, Martinique, Francia Guyana, la réunion) osz-
lik. A Francia Köztársasághoz nyolc tengeren túli terület is tartozik. Bár jelenkori népességmoz-
gását tekintve Franciaországban nagyobb részben népességnövekedés figyelhető meg, ez nagy 
számban a migrációs hullámoknak köszönhető.

 1   Paksi A. és Gordon Győri J. (2016). Intellektuális tehetségek fejlesztése Franciaországban: a Georges Gusdorf iskola módszerei.  
In Gordon Győri J. (szerk.), A tehetséggondozás világa: 15 ország jó gyakorlata a tehetséggondozásban (pp. 31–41.). Budapest: CSINI
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Franciaország gazdasága

GdP-jét tekintve Franciaország a világ hatodik gazdasági nagyhatalma. A tőkejavakat illetően 
a világ ötödik, a szolgáltatásokat tekintve a negyedik, mezőgazdasági szempontból pedig a har-
madik legnagyobb exportáló országa. Egyébiránt Franciaország a kereskedelmi forgalmának 
66%-át Európai uniós partnereivel bonyolítja (50%-ot az eurózónával).2 

Az egyre versengőbb világgazdaság átalakulásaira reagálva Franciaország 2004-ben új ipari 
politikát vezetett be annak érdekében, hogy a versenyképességét növelje. Ennek eredményeként 
kétfajta versenyképességi pólust alakítottak ki: a technológiai jellegű versenyképességi pólusnál 
a kutatás és a fejlesztés a kiemelkedő tevékenység; az ipari jellegű versenyképességi pólus esetén 
pedig a termelői háttér és a kereskedelmi hálózat sűrűsége strukturálható az innovációs kapa-
citás érdekében. A kutatás területén Franciaország az oECd-országok közül a negyedik helyet 
foglalja el Japán, az Egyesült államok és Németország után.3

Mindez természetesen jelentősen befolyásolja azt, hogy ma milyen típusú tehetségekre van 
szüksége az országnak: a tudományos területeken kiemelkedő képességekkel rendelkező tehet-
ségek iskolai azonosítása és megfelelő fejlesztése, később a pályára juttatásuk és megtartásuk 
a francia ipar számára elsődleges érdek. 

A francia oktatás története és a franciaországi oktatási rendszer

Neveléstörténészek az oktatási rendszer fejlődésének legjelentősebb korai állomásaként az 1806-
os esztendőt szokták megjelölni; egyrészt ugyanis Napóleon ekkor hozta létre a korábbi kö-
zépiskolák helyett a különféle líceumokat, másrészt pedig ekkor teremtette meg az Université 
Impériale (ún. császári egyetem) intézményét.4

1882-ben – immár a forradalmat követően – Franciaországban törvényt hoztak a 6 és 12 év 
közötti gyermekek kötelező elemi iskolai oktatásáról; ezzel egyidejűleg – a világon másodikként 
– törvénybe iktatták az iskoláztatás szekularizációját, azaz az oktatás és a vallás teljes szétválasz-
tását is, az oktatásügynek a vallás alól való felszabadítását.5

érdemes megjegyezni, hogy hozzávetőleg száz évvel ezután végezte el Alfred Binet fran-
cia fejlődéspszichológus az első olyan kutatást, amely a gyermekek közötti intellektuális kü-
lönbségek mérési lehetőségeire mutatott rá. Binet-nek és munkatársának, Simonnak az volt az 
elsődleges célja, hogy olyan vizsgálóeszközt hozzanak létre, amellyel azonosítani lehet azokat 
a gyerekeket, akik megfelelő intellektussal rendelkeznek ugyan, de mivel deprivált környezet-
ből érkeznek az iskolába, alacsony intellektuális teljesítményük miatt kisegítő (gyógypedagó-
giai) osztályokba kerülnek (Gordon Győri és Fülöp, 2010). A Binet-éket követő évszázad során 
azonban az intelligenciamérést egészen más célokra is használták: mind a kutatók, mind pe-
dig a tanárok és laikus személyek a magas intelligenciaszinttel azonosították a tehetséget – így 
a 20. század során az intelligencia és annak mérése határozta meg a tehetségekről való gondol-
kodást, az azonosításukat és fejlesztésüket egyaránt. 

Napjainkban a francia szülőknek lehetőségük nyílik bölcsődébe (crèche) íratni 3 év alatti 
gyermeküket. A következő szint az óvoda (école maternelle), ahová 3–6 éves gyermekek járnak. 

 2 Budapesti Francia Nagykövetség. Forrás: http://www.ambafrance-hu.org/Gazdasag 
 3  uo. 
 4 oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Forrás: http://ofi.hu/tudastar/iskolarendszerek/milyen-ma-francia 
 5 uo. 
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1. ábra: a francia oktatási rendszer (Education GPS)6

 6 Education GPS. Forrás: http://gpseducation.oecd.org/Content/MapofEducationSystem/FrA/FrA_1997_ll.pdf 
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A gyerekeket a 6. évük betöltése után kötelező iskolába íratni, minthogy 1959 óta 6 éves kortól 
16 éves korig tart a tankötelezettség (EurIdyCE, 2009). Az ötosztályos elemi iskola után az 
ún. l’ école secondaire következik. Ide 11 éves koruktól járnak a gyerekek, akik ezen az iskolafo-
kozaton négy év után specializációt választhatnak. Két lehetőségük van: a lycée général és lycée 
technologique, azaz általános és technológiai irány (Magyarországon ezt nevezzük szakközépis-
kolának), illetve a lycée professionnel, azaz a Magyarországon csak általános gimnáziumként em-
legetett fokozat. A szakközépiskolai vagy gimnáziumi tanulmányokat követően a diákok fakul-
tatív egyetemi előkészítő képzésben is részt vehetnek, melyek egy, esetleg két év időtartamúak. 
A diákok az előkészítő képzés nélkül is jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Hasonlóan a magyar 
felsőoktatáshoz, választhatnak az egyetemek közül, de Franciaországban is lehetőségük nyílik 
a felnőttképzés különböző kurzusain való részvételre. 

A franciák nemzeti mottója, a „Szabadság, egyenlőség, testvériség” hármas elve gyakran 
kerül említésre oktatásügyi kérdések kapcsán is. Az oktatási Minisztérium számos rendelete 
és körlevele ennek szellemében mondja ki, hogy az oktatási rendszernek alkalmazkodnia kell 
a tanulók sokféleségéhez, és lehetőséget kell adnia minden gyermeknek, hogy képességei szerint 
fejlődjön. Az egyenlőség tehát a francia oktatásügyi felfogás szerint azt jelenti, hogy minden 
tanulónak egyformán, egyenlő módon joga van ahhoz, hogy a képességeinek legmesszebbme-
nőkig megfelelő oktatásban részesüljön – nem nehéz meglátni ebben azt, milyen tágra nyitja így 
a lehetőségeket a francia oktatásügy a tehetséges tanulók előtt is. 

A tehetséggondozás nemzeti keretei

A tehetség felismerését az európai országokban, így Franciaországban is ahhoz a feltételezéshez 
kötik, hogy a gyermek társaitól való különbözősége mögött speciális igények rejlenek. Mint szó 
volt már róla, Alfred Binet francia fejlődéspszichológus foglalkozott elsőként azzal a gondolat-
tal, hogy egyes gyermekek miért nem teljesítenek olyan szinten az iskolában, mint a társaik, 
mások pedig bizonyos területeken miért különböznek oly nagymértékben a többiektől. Binet az 
1900-as évek elején végzett kutatásaiban arra világított rá, hogy míg egyes gyerekek iskolai telje-
sítményükben alacsony eredményeket produkálnak, addig mások speciálisan jó képességekkel 
rendelkeznek. Az 1960-as években Ajuriaguerra, francia pszichiáter vezette be a surdoué, azaz 
az „átlagon felüli” kifejezést. Néhány évvel később a nizzai régióban szülők kérvényezték, hogy 
gyermekeik tanulási zavaraira megoldás szülessen, így 1987-ben egy helybeli általános iskolá-
ban l’ école las Planas néven olyan speciális osztály jött létre, ahová kizárólag intellektuálisan 
tehetséges gyermekek jártak. 1991-ben azonban az osztályt megszüntették arra hivatkozva, hogy 
a gyermekek „elkülönítésénél” hatékonyabb megoldást kell találni.

A francia szókincsben különböző elnevezések léteznek az intellektuálisan kivételes gyer-
mekekre vonatkozóan: doué, surdoué, précoce, haut potenciel, talent, génie. A Francia oktatási 
Minisztérium 2002-ben megjelentetett egy kutatási anyagot, amelyben a tehetséggondozás-
ra, annak szereplőire vonatkozó kutatási eredményeket publikáltak. E jelentés közzététele óta 
– annak szóhasználatát követve – a Nemzeti Tanterv az élève intellectuellement précoce, azaz 
az  intellektuálisan (kora)érett7 gyermek kifejezést használja, és összefoglalójában e szó álta-

 7  de ebben a fogalomhasználatban a koraérettség inkább szokatlanul magas színvonalú fejlettséget jelent, semmint szó szerint 
koraérettséget, bár a szellemi képességek szokatlanul magas színvonalú fejlettsége egyben azt is jelenti, hogy egy gyerek a saját 
életkori közösségénél előrébb tart ezen a téren. 
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lános használatát javasolja minden további szakmai anyagban is. Természetesen – a magyar 
fogalomértelmezéshez hasonlóan – a franciák is különbséget tesznek e tág fogalom különböző 
jelentésárnyalatai között. Így nem meglepő, hogy a fenti szóalakokkal kapcsolatban is különféle 
definíciók láttak napvilágot; mégis, a tehetség fogalma annak Franciaországban általánosan 
elfogadott formájában úgy foglalható össze, hogy „a tehetségeket a kiváló ötletek és a másoktól 
való különbözőség jellemzi.”8 

A speciális igényű gyermekek tanulási nehézségeikkel kapcsolatosan csak a 20. század eleje 
óta kapnak nagyobb figyelmet az oktatási rendszerben. Mégis, nem meglepő, hogy a tehetséges 
gyerekek pedagógiája kapcsán manapság gyakran felvetődik a kérdés: mi lehet az az általános, 
a világon bárhol alkalmazható módszer – ha egyáltalán létezik ilyen –, amelynek segítségével 
megállapítható, hogy valamely gyermek intellektuálisan valóban tehetségesebb-e a társainál. 
Binét-ék nyomán, de már a német Stern által továbbfejlesztve az 1900-as évek elején született 
meg a felvetésre a válasz: a legmegbízhatóbb eljárás, ami segít az intellektuálisan tehetséges 
gyermekek többiektől való megkülönböztetésében, az intelligenciahányados megállapítása, 
amelynek mérése, illetve kalkulálása a Binet-ék által – később pedig más pszichológusok által 
másféle módokon – megalkotott intelligenciatesztek segítségével történhet. Tehát akkor álla-
pítható meg egy gyermekről, hogy kivételesen intelligens, ha azt egy gyakorlott pszichológus 
az intelligenciamérés valamely standardizált eszközével állapítja meg.9 Az intelligenciamérés 
ma alkalmazott eljárásmódjaira építve állítja a nemzeti tanterv, hogy Franciaországban a 6 és 
9 év közötti iskolások 2,3%-a szellemileg szignifikáns mértékben felülmúlja a társait.10 Ennek az 
értékelésnek a küszöbe a 130-as IQ-érték, ami mintegy 200 000 gyermeket jelent az országban 
(Balogh, 2004). Tehát csak ebben az életkori közösségben legalább ennyi intellektuálisan tehet-
séges gyerekkel lehet számolnia a francia oktatásügynek. 

általános felfogás szerint a magas intelligenciahányadossal rendelkező gyerekek tehetsége-
sebbek a társaiknál. Ez azonban számos következményt von maga után a gyermek környezetét 
illetően. A tehetséges gyermek szülei különösen meghatározó szereppel bírnak mind az intel-
lektuális tehetség korai felismerésében, mind pedig a gyermek iskolai évei alatti támo ga tásban. 
Emellett a szülő és a pedagógus kapcsolata, a kettejük közötti folyamatos kommunikáció szin-
tén hatalmas szerepet játszik az intellektuálisan kimagasló gyermekek tehetségének kezelésében. 
Ez azért is fontos, mert ezeknek a gyermekeknek a szellemi érettsége az iskoláskorban nyilvánul 
meg a legnyilvánvalóbban. Míg a szülők nagy valószínűséggel már a gyermek kis korától tisz-
tában vannak annak átlagon felüli szellemi képességeivel, a családi, baráti és iskolai körben 
ez nem feltétlenül nyilvánvaló. ugyanakkor a szülő hiheti egyszerűen azt is, hogy gyermeke 
mindössze csak éberebb, elevenebb a társainál. A társas életbe való beilleszkedés során azonban 
könnyen fény derülhet az intellektuálisan tehetséges gyermek kimagasló szellemi képességeire 
is, aminek szociális következményei aztán a társas dinamikák sokfélesége miatt éppúgy lehet-
nek kedvezőtlenek, mint kedvezők. A szülők, a pedagógusok és a szélesebb értelemben vett 
társadalom – de bizonyos mértékig (az életkortól, társadalmi lehetőségektől és további ténye-
zőktől függően) a tehetséges gyermeknek magának is – felelőssége az, hogy olyan környezeteket 
hozzon létre, illetve olyan környezetek létrehozását tegye lehetővé az intellektuálisan tehetséges 
gyerekek számára, amelyekben ez a kimenet a gyermek, annak közelebbi szociális környezete, 
illetve a társadalom egésze számára is kedvező. 

 8  Forrás: http://eduscol.education.fr/cid66830/espe.html
 9  Jeanne-Pierre delaubier (2002). Forrás: http://media.education.gouv.fr/file/01/1/4011.pdf 
 10  MAIF (2011). Forrás: https://www.maif.fr/content/pdf/enseignants/votre-metier-en-pratique/ecole-autrement/maif-enfant-haut- 

  potentiel.pdf 
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Intellektuálisan tehetséges gyermekek esetében gyakran megfigyelhető, hogy a közösségben 
beilleszkedési nehézségekkel küzdenek, unatkoznak, és mivel a tanítási órán nem tudják lekötni 
magukat, elevenné válnak; ugyanakkor az iskolai eredményeikben sokan közülük kiemelked-
nek a többiek közül. Amennyiben a szülőkben tudatosul ez a kettősség, az arra ösztönözheti 
őket, hogy alternatív pedagógiai lehetőségeket próbáljanak keresni a gyermekük számára. ám 
Franciaországban a szellemileg tehetséges gyermekek számára általános és középiskolai szinte-
ken ritkák a tehetséggondozó programok, még a magániskolákban is. Mert bár ezek általában 
több lehetőséget nyújtanak, mint az állami és önkormányzati oktatási intézmények, de nincs 
elég belőlük, és nem is minden tehetséges gyermek számára elérhetők, egyrészt anyagi okokból, 
másrészt azért, mert alkalmasint távol esnek azoknak az intellektuálisan tehetséges gyerekek-
nek a lakóhelyétől, akik nem nagyvárosi környezetben élnek.

Franciaországban két kiemelten fontos szakmai szervezet is segítséget nyújt az intellektuáli-
san magasan teljesítő gyerekeknek és az őket nevelő szülőknek:
 1.  Az ANPEIP (Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces)11 a gyer-

mekek tehetségének felismerését, 
•	a	tehetséges	gyerekek	„működésének”	megértését,	
•	egyéni	szükségleteiknek	kielégítése	mind	otthon,	mind	az	iskolában,	valamint
•	az	intézmények	és	a	közvélemény	velük	kapcsolatos	formálását,	
•		illetve	a	fentiekkel	kapcsolatos	konferenciák,	tréningek	szervezését	tekinti	elsődleges	fel-

adatának. 
 2.  Az AFEP (Association Française Pour les Enfants Précoces)12 a Francia oktatásügyi Mi-

nisztérium jóváhagyásával jött létre abból a célból, hogy 
•		eszközöket	biztosítson	a	szülőknek	és	a	szakembereknek,	hogy	az	intellektuálisan	tehetsé-

ges gyerekek sajátosságait azonosítani tudják, illetve hogy megértsék őket,
•		mindez	által	pedig	elősegítsék	az	intellektuálisan	tehetséges	gyerekek	integrációját,	illetve	

iskolai és szociális sikereit.

Az ilyen és hasonló civil vagy oktatásügyi tehetségtámogató szakmai szervezetek igen népsze-
rűek, sokan veszik őket igénybe; ugyanakkor a tehetségről vallott elképzeléseik, az általuk hasz-
nált vagy javasolt módszerek jellege, színvonala nem ritkán jelentősen különböző. 

Tehetséges gyerek esetében alkalmazott módszerek

Mint köztudott, a pedagógus szerepe és az általa alkalmazott pedagógiai módszerek meghatá-
rozó szereppel bírnak a tehetséges gyerekek nevelése és oktatása kapcsán. Amint az egy francia 
szakmai cikkben olvasható: „A pedagógusnak tudatosítania kell a tehetséges gyermekben azt, 
hogy a képességeiből előnyt faraghat, ezt segítve rendszeresen összetett feladatokkal kell ellátnia 
átlagon felüli diákját. Tiszteletben kell tartania fejlődésének ritmusát és elfogadni azt, hogy az 
ilyen gyermek más ritmusban dolgozik, mint az osztálytársai. A pedagógusnak minden terüle-
ten biztatnia kell diákját és értékelnie kell, ha az plusz, kiegészítő feladatot hajt végre.”13 

Mindez segítheti a gyermeket abban, hogy a különleges képességeit ne fogyatékosságként 
kezelje, hanem előnyt faragjon tehetségéből. Ahhoz azonban, hogy ezt valóban megtehesse, 

 11 Forrás: http://www.anpeip.org/
 12  Forrás: http://www.afep-asso.fr/ 
 13 Forrás: http://www.enfantsprecoces.info/ 
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megfelelő pedagógiai környezet szükséges számára. Felsős és középiskolai szinten vannak olyan 
„iskolai kísérletek”, amelyek az alábbi lehetőségek kombinálására nyújtanak alkalmat az intel-
lektuálisan tehetséges (magas IQ-jú) gyermekek számára:
•	dúsítás	(pl.	projekt	munka)	az	általános	tanterv	témáiból
•	egy	év	átugrása
•	szoros	kapcsolat	kiépítése	a	szülők	és	a	tanárok	között
•		pszichológus	segítségének	igénybevétele	azokban	az	osztályokban,	ahol	tehetséges	diákok	tanulnak
•		a	tehetséges	gyermekek	egy	közös	osztályba	helyezése	minden	évfolyamon	úgy,	hogy	az	osztály	

egyik fele átlagos képességű tanulókból áll
• 	bizonyos	tantárgyakból	(pl.	természettudományok)	a	tanuló	felsőbb	osztály	óráira	járhat,	de	

a többi tantárgyból a saját évfolyamán marad
• 	6.	 osztálytól	 tagozatok	 indítása	 a	 tehetséges	 tanulóknak,	majd	 fokozatosan	minden	 évben	

normál osztályokba integrálják őket, de továbbra is megmaradnak az egyéni tevékenységek, 
amelyek során tovább lehet dúsítani az iskolai munkát (Balogh, 2004).

Az intellektuálisan tehetséges tanulók szükségletei

A tehetséges gyerekek nagy része az iskolai órákon rengeteg kérdést tesz fel, ami rosszallóan 
hathat társaik szemében, „furcsának” tarthatják őket, ez pedig problémákhoz vezethet a be-
illeszkedésükben. Sylvie Tordjman francia gyermekpszichiáter szerint a sokak által használt 
surdoué („átlagon felüli”) megkülönböztető jelző, melyet a kiemelkedő képességekkel rendelke-
zőkre használnak, a fiatalabb korosztály esetén szélsőséges viselkedéshez is vezethet. Tordjman 
megállapította, hogy a „tehetséges”, „átlagon felüli” jelző depresszív állapothoz is vezethet az 
érintett gyerekek körében. 

Így megállapítható, hogy az intellektuálisan tehetséges gyerekek nevelése és oktatása mind 
a szülők, mind a pedagógusok részéről hatalmas felelősséget jelent. Fontos tény, hogy Francia-
országban a tehetséggondozás alapvető egysége, az ún. „tehetségnevelő képzés”, azaz a szak-
mában tevékenykedő szakemberek, valamint pedagógusok felkészítése egyelőre kevésbé kifor-
rott (Balogh, 2004), pedig nagyon fontos lenne, hogy megfelelő szaktudású emberek segítsék 
a tehetséges fiatalokat. Hiszen amikor tehetséges, átlagon felül teljesítő gyermekről beszélünk, 
olyan fiatalt emlegetünk, aki szellemileg ugyan felülmúlja társait, mégis hasonló vagy gyakran 
még nagyobb mértékű odafigyelést, felé irányuló kezdeményezést igényel, mint átlagos szinten 
teljesítő kortársai. A Georges Gusdorf iskola létrehozásakor erre a speciális igényre reagáltak.

A Georges Gusdorf iskola – a programot megvalósító szervezet bemutatása

A Georges Gusdorf iskola14 kifejezetten az intellektuálisan tehetséges gyermekek számára bizto-
sít képzést Franciaország fővárosában, Párizsban. Az iskola legfőbb célja, hogy az érintett gyer-
mekek olyan oktatásban vegyenek részt, ahol az „értelemmel megtöltött tanulásra” összpontosí-
tanak a pedagógusok. Az ebben az iskolában dolgozó, speciális képzettséggel rendelkező oktatók 
arra törekszenek, hogy a diákok örömüket leljék a tanulásban. Az oktatás kis csoportokban zaj-
lik annak érdekében, hogy minden diák a saját ritmusában tudja elsajátítani a megfelelő tudást.

 14 Forrás: http://e-g-g.fr/ 
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Az intézményt Nelly dussausse alapította 2008 szeptemberében, a nevét pedig Georges 
Gusdorf15 híres francia filozófusról kapta, aki az ismeretelmélet területén alkotott maradandót. 
Az iskola legfontosabb céljai között az alábbiak szerepelnek:
• 	abban	segíteni	a	diákokat,	hogy	a	dolgok	alapvető	értelmét	és	ezek	összefüggéseit	is	megértsék,
• 	a	globális	szemlélet	átadása,	
• 	elkerülni	azt,	hogy	a	diákok	különbséget	tudjanak	tenni	a	megértés	és	a	memorizálás	között;	

nem a tananyag gyors elsajátítása a cél, hanem a tudatosítás, a megértés,
• 	kérdezni,	javasolni,	alkotni	és	hangsúlyozni	a	személyes	önállóságot.

Az iskola a közösségi médiában16 aktívan jelen van. rendszeresen fotódokumentálják a ren-
dezvényeket, foglalkozásokat, mellyel még teljesebb képet kaphatunk a tevékenységeikről és az 
iskola missziójáról.

Az iskola programjainak bemutatása

A Georges Gusdorf iskola Franciaországban egyedülálló oktatási intézmény, hiszen az óvodás 
korosztálytól a gimnáziumi szintig várja az intellektuálisan tehetséges gyermekeket. Az alábbi-
akban az iskolában zajló képzés néhány jellemzőjét oktatási szintenként foglaljuk össze.

óvoda

Az óvodában a gondozók célja az, hogy megtanítsák a gyermekeknek a társas együttlét alapsza-
bályait, valamint hogy megtanítsák őket önmaguk, illetve társaik tiszteletére is. Ezen a szinten 
a gyerekek megtanulják meghallgatni a társaikat, és elsajátítják a helyes beszédet, ami nem is 
olyan egyszerű egy állandóan nyüzsgő, tevékenykedő, a kortársaitól sok szempontból külön-
böző gyermek esetében. A mindössze néhány fős csoportban zajló tevékenységek sorának kö-
szönhetően a gondozók minden gyermekre figyelni tudnak: válaszolnak a kérdéseikre, minden 
területen elősegítik a fejlődésüket, a szűken értelmezett akadémikus fejlesztésen túl például 
a mozgás terén is. Ez elengedhetetlen, hiszen az átlagosnál intellektuálisan fejlettebb óvodások 
esetében könnyen előfordulhat, hogy a mozgáskoordináció terén szinte egyáltalán nem tudják 
követni, vagy csak rosszul követik a gondolataik gyorsaságát. Egy ilyen csoport minden gyer-
meknek lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a saját ritmusában, de azon belül a lehető legjobban 
fejlődjön. Ezt szolgálja az is, hogy ezek a gyerekek már egészen kis koruktól járhatnak művésze-
ti foglalkozásokra, és zenélni is megtanulhatnak. 

az általános iskola alsó tagozata

általános iskolában a legfontosabb cél a gyermekek önállóságának fejlesztése, hogy megtanul-
janak ügyelni magukra, miközben megvalósítják a maguk által kitűzött célokat. A szociális 
készségek fejlesztése továbbra is fontos alapelv: a pedagógusok igyekeznek elérni, hogy a gyere-
kek ne csak tisztelettel, hanem bizalommal is viseltessenek a társaik iránt. A tehetséges gyerekek 
ebben a korban már akadémiai kompetenciákat is elsajátítanak, és bővítik személyes tudásukat. 

 15 Georges Gusdorf (1912–2000)
 16 école Georges Gusdorf. Forrás: https://www.facebook.com/Ecole.Georges.Gusdorf.Paris/?fref=ts
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A Georges Gusdorf iskolában sokkal inkább egyéni oktatás zajlik, mint más általános is-
kolákban. Az osztályok eleve kis létszámúak: a létszám nem haladja meg a 12 főt, hiszen az 
oktatók csak így tudják biztosítani a megfelelő figyelmet a gyermekek részére. Alsós korban 
az osztályokban úgynevezett egyéni mérlegek készülnek, amelyek egyes tanulókra lebontva is 
részletezik, hogy mi történt az osztályban. A mérleg kitér a nehézségekre is, és foglalkozik azzal 
is, miként lehetne ezeket megoldani. Ilyen összefoglalók kéthetente készülnek francia nyelvből 
és matematikából, de havonta a többi tantárgyból is. 

A Georges Gusdolf iskola általános iskolás diákjai számos tantárgy közül választhatnak, 
hogy gazdagíthassák az ismereteiket: e tantárgyak között szerepel a földrajz, történelem, fi-
lozófia, irodalom, de ezek mellett választhatnak zenei órákat, és akár még ázsiai nyelveken is 
tanulhatnak. 

Az alsós gyerekek oktatása során különös figyelmet fordítanak arra, hogy a gyerekek szemé-
lyiségfejlesztése és kognitív fejlesztése összehangoltan és hatékonyan történjen. Ennek érdekében
• 	a	 konstruktív	 pedagógia	 alapelveit	 követik:	 az	 órák	 a	 diák	 ismeretei	 és	 érdeklődése	 köré	

épülnek fel;
• 	kis	létszámú	csoportokban	tanulnak,	ami	lehetővé	teszi,	hogy	a	gyerekek	aktívan	részt	vegye-

nek az órákon;
• 	változatos	tevékenységeket	szerveznek	számukra	a	pedagógusok:	a	gyerekek	kísérleteket	végez-

hetnek, átfogó projektekben vesznek részt, tanulmányi kirándulásokra mennek és még sokféle 
más tevékenységforma között válogathatnak;

• 	a	műhelymunkák	és	a	játékok	során	csillagokkal	jutalmazzák	a	diákokat;	
• 	az	általános	tanulmányi	értékelés	egy	speciális	pontrendszer	segítségével,	a	lehető	legobjektí-

vebben történik; az adott korosztályra vonatkozó értékelő skálát minden év elején pontosan 
ismertetik a diákokkal, de az adott tevékenységekre kapott értékelésnek az is mindig része, 
hogy elmagyarázzák a diákoknak, miért az adott módon értékelték a tevékenységüket;

• 	mindazonáltal	az	igyekezetet,	az	erőfeszítést,	illetve	általánosságban	a	motiváltságot,	szorgal-
mat is értékelik.

általános iskola felső tagozat

Az alsó tagozathoz hasonlóan egy-egy csoportban a felső tagozaton is kis létszámban tanulnak 
a diákok annak érdekében, hogy az oktatók mindegyikükre megfelelően tudjanak figyelni. Felső 
tagozatban az osztálylétszám felső határa a 16 fő. Ezen a szinten lép be a tutorrendszer: minden 
diák egyéni tutort kap, akitől segítséget kérhet, ha úgy érzi, szüksége van rá. Az osztályfőnök 
hetente két alkalommal tutorgyűlést szervez, amelyen megbeszélik, hogy melyik tanuló hogyan 
halad, és hogy a tutorok milyen segítséget látnak szükségesnek egyikük vagy másikuk esetében.

Alapozó tantárgyak órái (mint például francia nyelv, matematika, angol nyelv, természet-
tudományok) délelőttre, illetve kora délutánra esnek. Az órák mindig 90 percesek, minthogy 
az intellektuálisan fejlett diákok oktatása esetében az interaktivitás és a személyesség alapvető 
elem: ez elegendő idő ahhoz, hogy az oktató kellő figyelmet fordítson a diákokra, és az esetleges 
kérdésekre alapos, mélyreható válaszokat tudjon adni.

A felső tagozaton tanító pedagógusok külön figyelmet szentelnek a tanulók harmonikus 
kognitív fejlesztésére. Ennek érdekében az interaktivitásra és a tanulói önállóságra építenek. 
A gyerekek tanításának középpontjában ebben az életkorban az önálló, illetve kis csoportokban 
végzett kutatási készségek fejlesztése áll. Az iskola továbbra is a lehető legobjektívabb értékelésre 
törekszik, amelynek kritériumait ugyancsak a tanév elején ismertetik a gyerekekkel. 
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Középiskola

A Georges Gusdorf iskolában a középiskolai szintű oktatás 2010-ben indult el. Ekkor azért 
döntött a tantestület úgy, hogy ezt az iskolafokozatot is megindítják, hogy a tanulóik számára 
a legjobb egyetemeken történő továbbtanulást tudják biztosítani. A középiskolában a diákok 
három képzési irány közül választhatnak:
• 	tudományos	irány
• 	gazdasági	irány
• 	irodalmi	irány.	

Akármelyik irányvonalat választják is a tanulók, továbbra is kis csoportokban – maximum 
15-en tanulnak együtt. Ezen az iskolafokozaton az oktatók a tanulásmódszertanra fektetik a leg-
főbb hangsúlyt, és az év végi vizsgákra való felkészülésre annak érdekében, hogy mind írásban 
mind szóban megfelelően teljesítsenek a diákok. A vizsgákra a végzős osztály tagjain kívül az 
alsóbb évfolyamokról is jelentkezhetnek tanulók, amennyiben van elegendő hely. A diákokat 
a középiskolai éveik folyamán is mindvégig egy-egy tutor segíti, aki továbbra is egyénileg fog-
lalkozik a diákjával.

A Georges Gusdorf iskola legfőbb célja az intellektuálisan tehetséges gyermekek haté-
kony fejlesztése, s ezzel együtt az, hogy a tanulóik képesek legyenek a legmagasabb képzé-
si színvonalat biztosító felsőoktatási intézményekbe bejutni. Az iskola céljainak eléréséhez 
a tanárok igyekeznek magas minőségű oktatást és hatékony módszereket biztosítani. Nagy 
hangsúlyt helyeznek az önállóság, ezen belül pedig az önálló kutatási készségek fejlesztésére. 
Noha korábban nem tértünk ki rá, de az iskola nem hanyagolja el a gyakran csak „melléktan-
tárgyakként” emlegetett sportot, az idegen nyelveket, vagy az általános kulturális ismeretek 
fejlesztését sem.

Az intellektuálisan tehetséges gyermekek képzését vállaló iskolák többféle stratégiát kö-
vethetnek. Vannak közöttük olyanok, amelyek kifejezetten innovatív, új struktúrákat és/vagy 
módszereket dolgoznak ki a tanulóik legmegfelelőbb képzése érdekében; ezek az iskolák gyak-
ran egy-egy oktatási rendszer úttörőiként is szolgálnak az oktatás általános megújítása terén. 
Más iskolák a hagyományos, az adott oktatásügyben már közkeletűen elterjedt elemeket pró-
bálják még kedvezőbb formákban alkalmazni, és ezzel előnyösebb módokon fejleszteni a  ta-
nulóikat. és megint más iskolák valójában semmilyen lényegi újítást vagy változtatást nem 
hoznak a pedagógia terén, azokat a tartalmakat és módszereket követik, mint más iskolák is, 
csak egyszerűen a tanáraik olyan elhivatottak, olyan magas szakmai tudással és intenzitással 
végzik a munkájukat, hogy ezzel képesek a tanulóikat versenyelőnyhöz juttatni az adott okta-
tási rendszerben. 

A Georges Gusdorf iskola ezek közül a középső modellhez áll talán a leginkább közel. Kor-
szerű, de nem újszerű, nem maguk által innovatív módon létrehozott oktatási eszközöket al-
kalmaznak. Az oktatás már meglévő, és általánosan jónak bizonyuló elemeit próbálják még 
kedvezőbben alkalmazni. Ha az oktatásban hatékonynak tűnik (az euro-amerikai kultúra or-
szágaiban) az alacsony osztálylétszám, ők igyekeznek ezt még következetesebben alacsonyan 
tartani, mint más iskolák általában. Ha a kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztéséhez 
(általában az intellektuális fejlesztéshez), a magas iskolázottságot igénylő értelmiségi munkák 
munkaerőpiaci elnyeréséhez alkalmas, jó módszernek bizonyult már máshol is a kutatási kész-
ségek fejlesztése, akkor ez az iskola megpróbál egy még intenzívebb kutatási programot beépí-
teni a munkájába, mint ahogy arra a nem tehetséggondozói alapelveken működő iskoláknak 
lehetősége lenne, és ezzel kompetitív előnyökhöz juttatni a gyerekeket, illetve az iskolát mint 
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oktatási intézményt egyaránt. és mindehhez természetesen igyekeznek kiváló tanárokat találni 
és megfelelően honorálni őket.

Mindazonáltal ez a munka természetesen ugyanúgy értékes és fejlesztő a tehetséges tanulók 
szemszögéből nézve, és ugyanúgy érték az oktatásügy és a társadalom egésze számára, mint 
a tehetséggondozó pedagógiai tevékenységek más, innovatívabb fajtái. de az elit eredményeket 
nem az elit minőségű új, kreatív módszerekkel, hanem a korszerű oktatási módszerek elit minő-
ségű megvalósításával, biztosításával érik el az ilyen intézmények.
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Tehetségek nélkülözésben

Egy alacsony szocioökonómiai 
státusú gyerekeket támogató 
tehetségprogram Indiában

Teklovics Boglárka – Gordon Győri János1

A tehetséggondozás nem elhanyagolható társadalmi, illetve mindinkább gazdasági dimenzi-
ója, hogy a már felfedezett és támogatott tehetségek milyen mértékben, milyen minőségben 
hasznosulnak a társadalom számára. A tehetséggondozásról hajlamosak vagyunk pusztán a po-
tenciális Nobel-díjasok és zenei csodagyerekek felfedezésére és támogatására asszociálni, holott 
a tehetséggondozás ennél sokkal szélesebb skálán mozog. 

A következőkben bemutatott indiai példa segítségével többek között a tehetséggondozásról 
alkotott kép árnyalását, és a tehetségről alkotott fogalmi keretek kiszélesítését szeretnénk elérni 
egy olyan programon keresztül, melynek célja elsősorban az átlagon felüli képességekkel rendel-
kező tehetségek érvényesülésének támogatása az adott közösségben. 

India társadalma

India az ázsiai régió kontinensnyi országa, egyben a világ második legnépesebb nemzete. Az or-
szág több mint 1,2 milliárd polgára 16 hivatalos nyelven, több száz más nyelven, összesen pedig 
több mint 1500 nyelven és dialektusban beszél. Vallásilag és etnikailag ugyancsak nagyon vál-
tozatos az ország: a többségi hindu vallást követők mellett muzulmánok, keresztények, szikek, 

 1  Teklovics B. és Gordon Győri J. (2016). Tehetségek nélkülözésben: egy alacsony szocioökonómiai státusú gyerekeket támogató 
tehetségprogram Indiában. In Gordon Győri J. (szerk.), A tehetséggondozás világa: 15 ország jó gyakorlata a tehetséggondozásban 
(pp. 43–52.). Budapest: CSINI
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buddhisták és mások alkotják a vallási közösségeket. Etnikailag a dravidák India őslakosai, de 
a többség az árják leszármazottaihoz tartozik, és rajtuk kívül is számtalan kisebb-nagyobb nép-
csoport népesíti be az országot.

Mint köztudott, India hivatalosan felszámolta a kasztrendszert; az 1949-es alkotmány tiltja 
a kasztok szerinti bármiféle megkülönböztetést. A gyakorlatban azonban a hétköznapi életben 
a mai napig meghatározó módon van jelen az indiai emberek mindennapjaiban. Az egész tár-
sadalom működésében a kasztokhoz tartozás és az e rendszerben való gondolkodás erőteljesen 
jelen van még akkor is, ha a brit gyarmatbirodalomból Mahatma Gandhi és társai erőfeszítésé-
nek köszönhetően 1947-ben kiszakadt és önállóvá vált országban valóban nagyon sokat tettek 
már ezen a téren. A helyzet ellentmondásosságát az is bizonyítja, hogy miközben az alkotmány 
értelmében kasztrendszer már nem létezik, törvények, rendeletek, programok sokaságának dek-
larált célja a vándorló törzsek, szegények és alsó kasztbeliek társadalmi egyenjogúsítását és in-
tegrációját elősegíteni, többek között – vagy éppen mindenekelőtt – az oktatásügyben vagy az 
oktatás által. A kasztrendszer valódi felszámolását jócskán megnehezíti, hogy ennek struktúrája 
és társadalmi funkciója jóval összetettebb, mint ahogy azokból az egyszerűsítő leírásokból látni 
lehet, amelyek alig néhány nagy kasztról beszélnek; valójában több ezres nagyságrendű a kasz-
tok (pontosabban az embercsoportoknak az úgynevezett dzsátik alapján formálódó) rendszere, 
és ez a sokféleség hallatlanul összetett módon határozza meg az indiai emberek világát. 

összefoglalóan tehát az mondható, hogy az indiai társadalom rendkívül összetett, sokszoros 
belső rendszerekre épülő társadalom, amelyben az egyes emberek helyét, helyzetét, életük poten-
ciális alakulását nagyon nagy mértékben befolyásolja az illetők neme, vallása, életkora, lakóhelye, 
etnikai csoporthoz, kaszthoz/dzsátihoz való tartozása, bőrszíne, anyanyelve, foglalkozása, gazda-
sági helyzete és még számos más, többé-kevésbé stabil vagy annak tekintett vonatkozás, amelynek 
mindegyike oda-vissza hatásrendszerben állhat az illetők iskolázottságával és anyagi helyzetével.

India gazdasága

Az indiai lakosság nagy része, mintegy fele még ma is mezőgazdaságból él, és csak kisebbik 
része az ipari ágazatban végzett tevékenységből vagy szolgáltatatásból. A szegénység mai napig 
is százmilliókat sújt, noha mára már kialakult egy széles városi közép- és felső középosztály is. 
Az egyes társadalmi rétegek, csoportok közötti iskolázottsági, valamint gazdasági különbségek, 
és az ebből fakadó feszültségek az elmúlt évtizedek minden erőfeszítése ellenére is jelentősen 
nőttek. A gazdaság egyik legnagyobb problémája a megfelelően képzett munkaerő hiánya, noha 
vannak olyan, magas képzettséget igénylő területei is az indiai gazdaságnak, amelyek világvi-
szonylatban is kimagaslóan hatékonyan működnek (mint például – és mindenekelőtt – a szoft-
veripar). de mivel India regionális, sőt világgazdasági hatalmi tényező kíván lenni, számára – 
akárcsak Kína számára – kulcsfontosságú kérdés, hogy a szoftveriparon kívül is legyenek olyan 
húzóágazatai, amelyekbe nemzetközi szinten is kimagasló teljesítményekre képes tehetségeket 
tud odavonzani. A társadalom és az oktatásügy kritikusan fontos kérdése tehát nemcsak az, 
hogy a szegény és iskolázatlan néptömegek oktatását hogyan tudja megoldani általában, hanem 
az is, hogy miként tudja megtalálni, fejleszteni és a gazdaságban helyzetbe hozni a követke-
ző generációnak azon tagjait, akik szegény és iskolázatlan családi és társadalmi környezetben 
nőnek fel, nem iskolázottak, vagy csak nagyon gyenge iskolai fejlesztésben részesülnek, noha 
potenciálisan kiemelkedő teljesítményekre lennének képesek, vagyis tehetségesek.
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India oktatási helyzete 

Az indiai társadalmi fejlődés és gazdasági növekedés kritikus pontja mai napig az iskolázottság 
helyzete. Noha az ország oktatási története igazolhatóan több ezer évre nyúlik vissza, a mai na-
pig súlyos gondot jelent az analfabetizmus, az iskolába lépés elmaradása, az iskolákból való korai 
kimaradás, illetve egyes területeken és intézményekben az oktatás roppant alacsony színvonala. 
India közel 900 000 oktatási intézménye ma mintegy 230 000 000 tanulót lát el, miközben a tá-
voli vidékeken, vándorló népcsoportokban élők körében, különösen pedig az ország legdélibb ré-
szeiben az iskoláskorú gyerekek nagy része nem jár iskolába. Különösen kedvezőtlenek a lányok-
ra vonatkozó statisztikai adatok: India déli részein vannak olyan területek, ahol a lányoknak 
alig ¹⁄5-e tud írni-olvasni. A gyerekek egy részét annak ellenére nem járatják a szülők iskolába 
a kötelező iskolázás végéig (a gyerekek 14 éves koráig), hogy egy törvény alapján minden gyerek 
számára legfeljebb 2 kilométeres távolságban elérhetőnek kell lennie oktatási intézményeknek. 

Iskolafokozatok és tulajdonosi formák szempontjából nagy a variáció Indiában. Az ötéves 
elemi iskolát hároméves általános iskola, majd négyéves alsó középiskola követi, ezt pedig két-
éves felső középiskola. Az állami, önkormányzati és magániskolák mellett minden nagyobb 
városban találhatók nemzetközi iskolák, és vegyes fenntartású intézmények is. Nyelvi szem-
pontból a már korábban említettek miatt is hallatlanul nagy – sok elemében már az oktatás 
hatékonyságát és az intézményi képzések egymáshoz való szinkronizálhatóságát is veszélyez-
tető – a változatosság (miközben az oktatási nyelv egységesítésére vonatkozó törekvések éppen 
ezt a kulturális sokszínűséget veszélyeztetik). Az alapvető törekvés az, hogy az oktatás alsóbb 
éveiben lehetőleg minden tanuló a maga anyanyelvén képződjön, ami viszont már az általános 
iskola szintjén is szinte megvalósíthatatlan a tanulók nyelvi sokszínűsége miatt; a felsőbb köz-
oktatási szinteken és a felsőoktatásban pedig szinte elkerülhetetlen, hogy valamilyen közvetí-
tő nyelven, leginkább angolul folyjon az oktatás (alkalmasint nem is indiai tankönyvekből). 
Tekintve ezt a posztkoloniális nyelvi/oktatási helyzetet, nyilvánvaló, hogy minél magasabb 
szintjeit tekintjük az oktatásnak, annál inkább előnyben vannak azok a tanulók, akik kedvező 
családi kulturális tőkével rendelkeznek. és annál inkább fontos társadalmi/gazdasági kérdéssé 
válik, hogy a „tehetségmentés” értelmében hogyan lehetne mégis megtalálni és az oktatásban, 
majd a társadalmi előrejutásban is segíteni azokat a tehetséges gyerekeket, akik nem ilyen 
környezetben nevelkednek. 

A tehetséggondozás nemzeti keretei

Az indiai pedagógia alapja az a gondolat, hogy az oktatásban mind a tudományos, mind pedig 
a vallási, lelki, spirituális fejlődést biztosítani kell. Az én fejlődése a legtökéletesebb perfekció (ami 
a legnagyobb szabadság), a moksa (nirvana)2 felé kell hogy haladjon; az embereket, így a lehetsé-
geseket is ebben kell segíteni, támogatni. Az egyén tökéletesedése a közösségé is egyben, amely így 
kerül egyre magasabb etikai státusba, miközben egyre nyilvánvalóbb a harmónia, ami egyensúly-
ban tartja ezt a közösséget. E filozófia, illetve e pedagógiai filozófia miatt lehetetlen az indiai isko-
lai vagy iskolán kívüli tehetséggondozó programokat azok spirituális/filozófiai elemei vagy háttér-
jelentései nélkül értelmezni, mint ahogy a későbbiekben azt mi is tesszük majd a jelen fejezetben.

 2   Moksa és a nirvána hasonló koncepciók; a moksa a hinduizmus, míg a nirvána a buddhizmus terminológiája – a szerk.
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Így a tehetséggazdagító iskolai programoknak Indiában sok helyen része például a meditá-
ció, spirituális relaxáció, de feltétlenül és mindig a tudományos és a spirituális tudat együttes 
fejlesztése a célja (rao, 2009). A tehetségfejlesztés megítélése ambivalens Indiában, minthogy 
a tehetség kibontakoztatásának gyakori velejárója a versengés, amit viszont az indiaiak a társas 
harmóniát veszélyeztető erőnek éreznek. Ennek ellenére számtalan állami és önerőből folytató-
dó tehetséggondozási program lelhető fel Indiában, bár a mindent elérő korrupció e téren is azt 
eredményezi, hogy valószínűleg jóval kevesebb valósul meg ezekből, mint amennyire a pénzek-
nek eredendően elegeknek kellene lenniük.

A Tribal Mensa Nurturing Program

szükségletek, igények bemutatása, amelyre reagálva a jó gyakorlatot kifejlesztették

Minthogy a jogi tiltások ellenére az indiai társadalom unikális jellegéből adódóan a kasztrend-
szer merev társadalmi berendezkedése még a mai napig is tart, ez gátja lehet az alacsonyabb tár-
sadalmi rétegekbe tartozó, különösen pedig a nomád életmódot folytató népcsoportokba, illetve 
az érinthetetlenek (hivatalosan már nem is létező) kasztjába tartozó tehetségek kiteljesedésének. 

A Tribal Mensa Nurturing Program (TMNP) célkitűzése az alacsony szocio-ökonómiai stá-
tusú (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű) gyermekek számára fontos esélyek kiala-
kítása és fenntartása. A program mottója: „Minden tehetséges gyermek felfedezése, támogatása 
és nevelése a nemzet építése érdekében”. A program erőteljesen filozofikus beágyazottságának 
és vallási alapú tanainak következtében tehetségfelfogása merőben eltér az e kötetben tárgyalt 
tehetségprogramokétól. A Tribal Mensa Nurturing Program elsődlegesen nem a tehetségek sze-
mélyes kompetenciájának kiteljesedését, hanem a tehetség mint „adomány” társadalmi haszno-
sulását helyezi középpontjába. 

a Tribal mensa nurturing program bemutatása

A Mensa3 olyan nemzetközi egyesület, melynek célja, hogy összefogja a legmagasabb intelli-
genciájú – pontosabban a Mensa által elfogadott intelligenciateszten kiemelkedő eredményekre 
képes – embereket. A szervezet a világ egyik legmagasabb presztízsű, és egyben a legmagasabb 
taglétszámot számláló IQ-társasága. 

A társaságot 1946. október 1-jén alapította Nagy-Britanniában roland Berrill ausztrál ügy-
véd és dr. lancelot Ware angol tudós és ügyvéd. A szervezet nemzetközi központi koordináló 
székhelye a mai napig az Egyesült Királyságban található. Ma közel 150 000 tagja van a világ 
mintegy száz országában. A Mensa egyetlen tagsági kritériuma egy rendszeresített és ellenőrzött 
intelligenciateszten elért olyan szint, amely magasabb, mint az emberek 98%-áé, tekintet nélkül 
korukra,4 nemükre, származásukra vagy társadalmi helyzetükre. 

A Mensa igyekszik tudatosítani és népszerűsíteni az intelligenciát mint értéket, hozzájárulni 
ahhoz, hogy az emberi intelligencia az emberiség javára fordítódjon. Támogatja az intelligencia 
természetére, jellemzőire és használatára irányuló kutatásokat, nem utolsósorban pedig ösztön-
ző közeget biztosít a tagjainak.

 3  Mensa HungarIQa weboldala: https://mensa.hu/mensa/mensa-nagyvilagban/mensa-tortenete
 4  Minden ország maga dönti el, hogy melyik életkortól kezdhető az IQ mérése; Magyarországon 17 éves kortól, de Indiában gyer-

mekeket is lehet IQ-teszttel mérni.
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A Mensa India5 a nemzetközi Mensa szervezet indiai ága. A Mensa India számos tevékeny-
sége mellett kiemelten kezeli a magas intelligenciájú tehetségek felfedezésére irányuló progra-
mokat, köztük a Gifted Child Identification and Nurturing Program of Mensa India (delhi) 
Programot és a Tribal Mensa Nurturing Programot. 

A Tribal Mensa Nurturing Programot (a továbbiakban: TMNP) illetően fontos megemlí-
teni, hogy bár a tehetséges gyermekeket a Mensa szervezet által jóváhagyott tesztek alapján vá-
lasztják ki, de a program a céljaiban merőben eltér a Mensa szervezettől. A TMNP-nek ugyanis 
egyáltalán nem célja az intelligencia népszerűsítése, sokkal inkább a leghátrányosabb helyzetű 
régiókban esélyteremtés olyan gyermekek részére, akiknek alacsony szocio-ökonómiai státusú, 
tanulatlan szülei nem ismerik fel, és így nem is kamatoztatják gyermekük kiemelkedő képessé-
geit. A TMNP alapelve annyiban megegyezik a Mensa szervezetével, hogy célja az emberi in-
telligencia emberiség javára fordítása, és ezáltal a világ „jobbá tétele”, de ezt nem egy viszonylag 
zárt, elit közösségben, akadémiai eszközökkel gyakorolja, hanem a hátrányos helyzetű telepü-
lések saját közösségeiben, a tehetségesek nevelésében annak érdekében, hogy képességeik saját 
mikrotársadalmukban teljesedjenek ki a közösség javára. 

A Mensa India kiemelkedő eredményként tünteti fel, hogy a Tribal Mensa Nurturing Prog-
ram több mint 15 000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosított lehetőséget a Mensa-teszt 
kitöltésére 2002 óta, illetve gondoskodott a kiválasztottak kiegészítő oktatásáról, neveléséről, 
támogatásukról, mentorálásáról. A program mozgatórugója az az elv, hogy a fel nem fedezett 
tehetségek elvesznek nemcsak maguk, de közösségeik és az egész társadalom számára. 

a programot megvalósító szervezet

A Tribal Mensa Nurturing Programot megvalósító alapítvány mint nem kormányzati szervezet 
konkrét társadalmi problémára, a hátrányos helyzetű tehetségek esélyegyenlőtlenségére reagál. 
Célkitűzései között szerepel a szegények és hátrányos helyzetűek felemelése, hatékony, problé-
maorientált segítéssel. A szervezet alapvetően három tényező mentén valósítja meg tehetségse-
gítő programját, nevezetesen az 
 1. egyén képességeinek tudatosítása (kreativitás, orientáció, kommunikáció),
 2. az intelligencia fejlesztése a képességek elsajátítására és 
 3.  a társadalom érzékenyítése, pozitív attitűdök kialakítása a tehetségek iránt mind a tanulók, 

pedagógusaik, mind pedig a szülők szempontjából. 
 

Az alapítvány vezetőségét 6 fő alkotja, melynek vezetője dr. Narayan desai. A program tanács-
adó testületét további 10 fő szakember alkotja. 

A program megalapítója dr. Narayan raghvendra desai, aki szakmai mentorként, tanár-
ként, képzésvezetőként, programkoordinátorként a kezdetektől tevékeny tagja a programnak. 
Szakmai elhivatottsága mellett személyes tapasztalatai is ösztönözték a szervezet létrehozásában, 
hiszen ő maga is a Mensa India tagja, valamint diákként a kivételesen tehetséges gyermekek 
középfokú oktatási intézményében, a Jnana Prabodhini Prashalaban tanult. 

dr. Narayan 2002-ben ökológusként szakmai terepgyakorlat céljából látogatott el a közép-
indiai Puna város környékén elhelyezkedő hátrányos helyzetű, gazdaságilag jelentősen elmara-
dott törzsi területekre, hogy az ökológiai egyensúly és fenntarthatóság megteremtését vizsgálja 
a földművelő törzseknél. A közösségekben akkoriban végeztetett először Mensa-tesztet, és már 

 5 Mensa India weboldala http://www.mensaindia.org/ 
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az első alkalommal 200 tanulóból 4 tehetséges lányt fedezett fel. Azóta az egyik kiválasztott 
kislány a törzsi iskola tanára lett, aki történetével a program szellemiségének és céljainak pél-
dázatává vált. A kezdeti cél a megfelelő intelligenciaszinttel rendelkező fiatalok kinevelése volt, 
akik a közösségek jövőbeni vezető rétegét alkotják majd, a törzsi lakosság irányítására az ökoló-
giai fenntarthatóság figyelembevételével. Mára azonban céljai sokkal távolabb mutatnak, mint 
kezdetben; ezt bizonyítja az elmúlt 12 év munkássága.

A program központja Pune-ben található, India közép-keleti részén Mahárástra szövetsé-
gi államban, Mumbai-tól mintegy 160 km-re délkeletre. A program finanszírozása érdekében 
a szervezet alapítványt hozott létre, illetve számos más szervezettel is szoros kapcsolatban áll. 
A programot főként adományokból tartják fenn, amelyeket magánszemélyektől, szervezetektől 
kapnak elsősorban, de támogatja őket a Mensa India szervezet is. 

a program felépítése és jellemzői

A program filozófiája a modern filozófia és védikus tanok szinergiájára épül annak érdekében, 
hogy létrehozzon egy holisztikus személyiségfejlesztési modellt a tehetséges gyermekek nevelésére. 

1. ábra: a tehetségek azonosításának, felmérésének, értékelésének rendszere6

India halmozottan hátrányos helyzetű régióiban olyan nagymértékű a gazdasági elmara-
dottság, hogy még a tiszta ivóvíz- vagy a biztonságos élelmiszerellátás sem megoldott, nem 
teljesülnek a higiéniai feltételek, nincsen állandó egészségügyi ellátás, tehát a minőségi életmód 
feltételei számtalan területen nem adottak. Ezekben a régiókban kifejezetten nagy jelentősége 
van a rendelkezésre álló erőforrások és kapacitások kiaknázásának, jelen esetben a társadalom-
ban egy-egy kezdeményező, irányítani tudó, tenni akaró fiatal törekvései egy egész közösség 
jólétét elősegíthetik. 

 6  Forrás: http://www.tribalmensa.org/wp-content/uploads/2015/06/Tribal-Giftedness-Identification-Assessment-Evaluation.pdf – 
saját szerk.
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A kezdeményezés tehát a felfedezett tehetségek fejlesztését tűzte ki céljául annak érdekében, 
hogy a képzett, támogatott fiatalok a beléjük fektetett forrásokat mintegy „visszaforgassák” he-
lyi közösségeikbe. 

A program 7, egymáshoz logikusan, szisztematikusan kapcsolódó lépésben valósítja meg ki-
tűzött céljait: 
 1. az iskolák bevonása, pedagógusok képzése
 2. a tehetségek azonosítása, kiválasztás
 3. tehetséggondozás, oktatás, nevelés
 4. támogatás: ösztöndíjak, gyakorlati helyek
 5. fenntartás, utánkövetés
 6. foglalkoztatás, pályaorientáció
 7. megosztás.

A célok kivitelezésekor a kezdeti lépés jellemzően az iskolák felkeresése, a program ismerte-
tése az intézmények számára. Ez a lépés alapvetően befolyásolja a program helyi fogadtatását. 
Bár a program számos sikeres eredményt tud felmutatni, nem tapasztalható egyértelmű nyitott-
ság a kezdeményezés iránt. A tehetségekről való sztereotipikus, olykor előítéletes gondolkodás 
nehezíti az iskolákkal és a szülőkkel való együttműködést. 

Az együttműködő és a programra nyitott iskolákban a projekt szakemberei segítségével 
megtörténik a 10–15 éves gyermekek felmérése, intellektusuk vizsgálata IQ-tesztek segítségével. 
Az intelligenciateszteken jól teljesítő gyermekek pszichológiai érettségét is felmérik. 

A kiválasztott gyermekek nevelése, a tehetséggondozás nem akadémiai keretek között tör-
ténik, tehetségük kibontakozását strukturált személyiségfejlesztésen keresztül valósítják meg, 
amely szakrális alapokra építve a test, a lélek, a szellem és a természet egyensúlyára törekszik. 

Az alapítvány a programot sikeresen teljesítő fiatalok számára, kapcsolataik révén ösztön-
díj-lehetőségeket biztosít. Bár a projekt nehezen megvalósítható része, de a projekt szakembe-
rei törekednek az utánkövetésre, a későbbi kapcsolat fenntartására a résztvevőkkel. A program 
eredményeinek nyomonkövetése nem csak a program szakemberei, de a nyilvánosság számára 
is elérhetőek. Az ösztöndíjprogram saját weboldalán7 keresztül nyújt információt a programban 
résztvevő diákokról, a program hatásairól és a sikertörténetekről. A résztvevőkről részletes profil 
érhető el, szicioökonómiai helyzetük ismertetésével, fényképekkel, saját céljaikkal, általuk meg-
fogalmazott kívánságlistával. A honlapon keresztül célzott adományozás is lehetséges, nem csak 
a szervezetet, de kiválasztott résztvevőt is lehet támogatni.

Azért is van nagy szükség a folyamatos, hosszú távú kommunikációra, mert hosszabb idő 
elteltével a fiatalok elveszítik motivációjukat, kihullanak a programból, vagy nem értékesítik 
a kapott tudást. Mindenesetre a program keretei között lehetőség szerint igyekeznek a tehetsé-
ges fiataloknak munkát találni, orientálni őket bizonyos szakmák felé, amelyben kiteljesíthetik 
magukat, és a társadalom értékes, aktív tagjaivá válhatnak. 

A szervezet jelentős kommunikációs tevékenységet folytat, minthogy az eredmények minél 
szélesebb körben való megismertetésére, szponzorok és támogatók toborzására is törekednek. 

 7  Tribal Mensa ösztöndíjprogram weboldala: http://seedmanagement.cloudapp.net/TribalMensa/caseStudies.aspx 
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alkalmazott módszerek

A programban alkalmazott módszerek két nagy csoportra oszthatóak a célcsoport szerint. 
A program tehetséggondozó eszközei a tehetséges gyermekekre irányulnak, míg a tanárképzés 
elemei a tehetséges gyermekekkel foglalkozó pedagógusok továbbfejlesztésére koncentrálnak. 

a résztvevő diákok kiválasztása 

Az első lépés a tehetséges gyermekek azonosítása. Első alkalommal erre 2002-ben került sor. 
A TMNP szakemberei a programra nyitott iskolában töltettek ki Mensa-teszteket. Ezt a prog-
ram története során 442 alkalommal ismételték meg, mára 15 483 diák intellektuális képes-
ségeit mérték fel és 676 kiemelt kognitív képességekkel rendelkező gyermeket azonosítottak.  
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezeknek a gyerekeknek az intelligenciahányadosa 148 feletti.8

A mérésekhez a Mensa által jóváhagyott, standardizált raven-féle progresszív mátrix nem-
verbális intelligenciatesztet alkalmazzák, ami lehetővé teszi a kulturális különbségektől füg-
getlen mérést. Az eredményeket pszichológusok értékelik. A programba kerülő gyermekek 
mindegyike alacsony társadalmi státuszú, alacsony végzettségű, többnyire mezőgazdasági tevé-
kenységből élő családból származik. 

A program során alkalmazott módszerek mélyen összefonódnak bizonyos spirituális tanok-
kal, nevezetesen az úgynevezett Pancha Koshas tannal, az ősi hindu tanításokat összefoglaló 
upanisadokból. Az elmélet az ember felépítésének 5 egymással szorosan összefüggő rétegét kü-
lönbözteti meg: a vitális, intellektuális, érzelmi, spirituális és a fizikai réteget. A modellt alapul 
véve a tehetségek fejlesztése is mindegyik rétegre egyszerre fókuszál. 

Az oktatás 17 hónap alatt zajlik le, számos, többnapos szakaszból tevődik össze, ahol külön-
böző módszertani alapokra építve fejlesztik a tehetségeket: 
•	klasszikus	oktatás
•	csoportos	megbeszélések,	csapatmunka
•	papír-ceruza	tevékenységek
•	olvasási-írási	gyakorlatok	
•	mentorálás
•	meditáció
•	szituációs	játékok
•	jóga
•	ima
•	játék

A szakaszok alatt a gyermekek és a nevelők/oktatók együtt élnek a szervezet közösségi há-
zában, ahol szigorú napirend szerint töltik az idejüket. A szakemberek a program egésze során 
monitorozzák a gyermekek eredményeit, kompetenciájuk, készségeik fejlődését. 

A program legfőbb célja, hogy a gyermekek a program végére értékeljék és tudatosítsák saját 
tehetségüket, fejlődjön az önbizalmuk. Elsajátítsanak olyanféle interperszonális alapkészsége-
ket, mint például a hatékony kommunikáció, vezetőkészség, kezdeményezőkészség. A gyer-
mekek saját szűk közegükben, tehát a családban és kortárscsoportjaikban tudják a tanultakat 
hasznosítani. 

 8 Jelenleg Magyarországon a Mensa más osztást használ.
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Tanárképző program 

A TMNP rész a tanároknak nyújt segítséget a tehetséges gyermekek megfelelő és hatékony ok-
tatásában. A jelenlegi indiai oktatási rendszerben kevés lehetőség nyílik a kiemelkedő képességű 
gyermekek speciális fejlesztésére. A TMNP ezért egy olyan képzési programot biztosít pedagó-
gusok számára, amely során elsajátíthatnak bizonyos elméleti és módszertani alapokat a tehet-
séges gyermekek mentális felkészítésére, tehetségük továbbfejlesztésére és teljesítőképességük 
növelésére. A program célja az, hogy bemutassa és elmélyítse a tehetséges gyerekek készségeit 
megtámogató oktatási módszereket, erősítse a tanár-diák kommunikációt, és a meglévő erőfor-
rások kreatív alkalmazását kezdeményezze. Végső soron pedig az a tanárképzési program célja, 
hogy növelje annak a hatékonyságát, ahogy a tehetségesként azonosított gyermekekkel foglal-
koznak a tanáraik. Az első ilyen pedagógus-továbbképzési program 13 pedagógus bevonásával 
a 2002-2003-as évben zajlott le. A képzés 6 hónapon keresztül a hétvégéken folyt. A pedagógu-
soknak lehetősége volt elemezni a gyengeségeiket és erősségeiket, tapasztalataikat megosztották 
egymással. A képzés előtt és után megtörtént a pedagógusok felkészültségének, kompetenciái-
nak, attitűdjeinek vizsgálata – aminek az eredményei pozitívak voltak, a kezdeti vizsgálatokhoz 
képest a képzés során megváltozott a tanároknak a tehetséges gyerekek iránti hozzáállása. 

Összegzés 

Az általunk bemutatott tehetséggondozó program leginkább figyelemre méltó eleme az, hogy 
nagyon nehéz helyzetben élő gyermekek számára hozták létre. A program kidolgozói és veze-
tői bátran elszakadtak az intelligencia hagyományos felfogásától, vagyis a társadalmi alapjaitól 
elszakított, dekontextualizált tehetségfelfogástól és azonosítástól. Alapos előkészítő munká-
val létrehoztak egy olyan programot, amelynek keretében a rászoruló gyerekek elemi higiénés 
igényeinek kielégítésétől (például tisztálkodószerekkel való ellátásától) kezdve a legmagasabb 
intellektuális fejlesztési lehetőségeinek megtámogatásáig nagyon sok és sokféle réteget érintő 
tevékenységet tudnak megvalósítani. Mindehhez pályázatok, pénzügyi vagy egyéb materiális 
támogatások elnyerése által igyekeznek megteremteni a működési hátteret. 

E programban a tehetséges gyerekek fejlesztésének koncepciója és gyakorlata egy olyan ösz-
szetett elméleten nyugszik, amely a létfilozófiai szintektől a napi tevékenységek igen változatos 
szintjeiig rengeteg mindent átfog. Mivel azonban ez a rendszer messzemenően az indiai filozófia 
és a pedagógiai gyakorlat több ezer éves, nagyon speciális tradícióin nyugszik, euro-amerikai 
oktatási rendszerekbe való adaptálhatósága kétséges.

A Tribal Mensa Nurturing Program megismertetéséért, a kutatásban nyújtott segítségért köszönet 
illeti Dr. Narayan Desait és Dr. Devasena N. Desait, a program alapítóit és vezetőit. Továbbá 
köszönettel tartozunk a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének, hogy az általuk szervezett 
műhelytalálkozón személyesen is találkozhattunk a program két vezetőjével, és inspiráló előadásu‑
kon keresztül megismerhettük munkásságukat.
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Fenntartható fejlődés 
a tehetséges tanulók 
oktatása által

A jordániai Jubilee School 
tehetséggondozó programja

Szenczi András1

Bevezetés

A Jordán Hásimita Királyságban 1993-ban2 hazai kezdeményezésre életrehívott Jubilee Institute 
[Jubileumi Intézet]3 célja, hogy kiemelkedő képességű fiatalok oktatásán keresztül záloga legyen 
a jövő sikeres, kreatív és fejlődő Jordániájának.4 Azt, hogy miért is fontos a régió és Jordánia szá-
mára ez az intézmény, jobban megérthetjük, ha megvizsgáljuk a térség 20. századi történelmét.

 1  Szenczi A. (2016). Fenntartható fejlődés a tehetséges tanulók oktatása által: a jordániai Jubilee School tehetséggondozó programja. 
In Gordon Győri J. (szerk.), A tehetséggondozás világa: 15 ország jó gyakorlata a tehetséggondozásban (pp. 53–62.). Budapest: CSINI

 2 al‑Mamlakat al‑Urduniyya al‑Hāšimiyya
 3  Az „Jubileumi Intézet” [Ma‛hd al‑Yūbīl] nevét onnan kapta, hogy az uralkodó szorgalmazta, hogy a trónra lépése ezüstévforduló-

jának megünneplésére költendő összegeket inkább oktatásfejlesztési célokra fordítsák. Az ebből az alapból létrehozott Jubileumi 
Intézet egy több egységből álló szervezet, amely magába foglalja Jubilee Schoolt [Madrasat al-yūbīl] és a tehetségsegítő progra-
mokkal foglalkozó Jubilee Center for Excellence in Educationt [Markaz al-yūbīl li-t-tamyīz at-Tarbawī] is.

 4 Forrás: http://www.jubilee.edu.jo/
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Jordánia geográfiai és történelmi háttere

geográfiai adatok

A mai Jordánia területe 89 342 négyzetkilométer (valamivel több, mint Ausztriáé). Ezen a te-
rületen több mint 5,7 millió lakos él. A főváros, az 1,3 milliós ‛Ammān az ország északi részén 
található (CIA World Fact Book, 2015). Az ország területének 91%-a sivatag vagy félsivatag; 
ez nagyban meghatározza az ország mezőgazdasági lehetőségeit, amely elsősorban a Jordán 
völgyébe összpontosul. délen a Vörös-tenger felé ‛Aqaba kikötője jelent kijáratot. Az ország 
hivatalos nyelve az arab, de e mellett a lakosok 60%-a beszél angolul is, amit a fellendülő ide-
genforgalom is szükségessé tesz.

Történelmi háttér és regionális környezet – jordánia a 20. században

Jordánia a 20. századba az oszmán Birodalom tartományaként lépett be. Az első világháborút 
követően a Termékeny Félhold területét felosztotta egymás között Nagy-Britannia és Francia-
ország. Ekkor Palesztina és Transzjordánia (azaz a Jordántól keletre fekvő területek) brit befo-
lyás alá került, amelyet népszövetségi mandátum erősített meg. 1920-ban Transzjordánia lakos-
sága megközelítőleg 225 000 fő lehetett; túlnyomó részben arabok, kisszámú cserkesz és török 
etnikummal keverten (yapp, 1991).

A jordániai történelem következő fordulópontja 1946. május 25. volt, amikor a britekkel foly-
tatott tárgyalások eredményeként Transzjordánia elnyerte függetlenségét. Az új állam megkö-
zelítőleg egymillió fős lakosságának körülbelül 11%-át beduinok tették ki, akiknek 20. századi 
letelepítése az oktatási rendszer számára is nagy kihívásokat jelentett. Az 1967-es (hatnapos) 
arab–izraeli háború és a nyugati parton (West-Bankon, Ciszjordániában) bekövetkező izraeli 
térnyerés menekülthullámot indított el a Jordánon túli területekre.5 Mindez számos társadalmi 
feszültséghez vezetett. Problémát okozott egyebek mellett az is, hogy a Palesztinából érkezők 
általánosságban magasabban képzettek voltak. A nyugati parton nevelkedett gyermekek nagy 
része ekkor már iskolába járt, ellentétben keleti parti társaikkal.

A 20. század második felében H. usayn király (1952–1999) vezette a Jordán Hásimita Király-
ságot. A fiatalon trónra került uralkodó hagyományos arab és modern nyugati oktatásban is ré-
szesült. Kormányzása alatt Jordánia stabilitásának fenntartására törekedett. Számos intézkedést 
vezetett be országa modernizálása érdekében, bár uralkodása alatt Jordánia mindvégig nagy-
mértékben rá volt szorulva a külföldi segélyekre. Megpróbált javítani a lakosság életkörülmé-
nyein, lépéseket tett a társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében is. Mindennek köszönhetően 
a 21. századba Jordánia a viszonylag magas munkanélküliség és egyéb gazdasági nehézségek 
ellenére alapvetően fejlett, szilárd államként léphetett be (yapp, 1991).

Jordánia fejlődésével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az ország nem rendelkezik a térség 
többi arab országához hasonló méretű olajkinccsel. éppen ezért az olajmonarchiáktól eltérő 
fejlődési utat járt be, amely leginkább Izrael fejlődésével mutat párhuzamokat. Különös párhu-
zam, hogy felmérve korlátozott nyersanyagforrásait, és felismerve, hogy mekkora szükség van 
tehetséges emberekre egy társadalom életében, mindkét ország nagy hangsúlyt fektetett a felülről 
építkező tehetségsegítésre. Emellett a Jordán-völgyének vízügyi problémái szintén az innovatív 
megoldások kidolgozására képes személyek képzését teszik szükségessé.

 5 Ekkor 350 000 menekült érkezett a megközelítőleg egymillió fős helyi lakossághoz.
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Jordánia oktatási rendszere

Az 1,3 millió főt számláló Jordánia területén a függetlenség elérésekor már 77 iskola működött. 
Ezekben az intézményekben 214 tanár 10  729 diákot tanított, azaz egy tanárra már 50 diák 
jutott (Ferguson, 2002).

Az oktatásügy irányítását 1940-től a jordániai oktatásügyi Minisztérium látta el. A minisz-
térium tervei alapján alakították ki a hétéves elemi iskolai, és az arra épülő négyéves középis-
kolai, illetve technikumi képzést. Az 1952-ben kiadott első tanügyi rendelet szabályozta a szá-
monkérési rendszert, az iskolaigazgatók szerepkörét, és az iskoláskorú gyermekek összegyűjtését 
érintő módszereket (Ferguson, 2002).

Az 1946-os alkotmánytól kezdve a jordániai oktatásügy által elérni kívánt célok így összegezhetők:
 1.  Az írástudatlanság felszámolása azáltal, hogy annyi általános iskolát nyitnak, amennyi ga-

rantálja az ingyenes általános alapszintű oktatást.
 2.  Az iskolákat a gyakorlatiasabb képzés felé kell elmozdítani, a tanterveket felül kell vizsgálni, 

és a szakképző intézmények számát pedig növelni kell. 
 3.  A vidéki és a városi iskolákban is fejleszteni kell a tanárok szakmai képzési lehetőségeit. Eh-

hez vidéken képzési intézmények kialakítása szükséges, amelyek biztosítják, hogy a tanárok 
vidéken maradjanak, és ott segítsék a közösség életét.
Ezek a célkitűzések egyúttal arra is rámutatnak, hogy a 20. század közepén mik voltak a leg-

nagyobb gyengeségei az oktatási rendszernek. A lakosság körében 13,4% volt az írástudatlanság 
aránya. Nagy gondot jelentett a vidéki és a városi lakosság között kialakuló iskolázottsági és 
életmódbeli szakadék, és a vidéki népesség városokba történő vándorlása is.

Ma a különböző oktatásügyi fejlesztések célja általánosságban az oktatási színvonal, és így 
a közoktatásban részesülők képzettségének emelése, a munkaerőpiac igényeinek kielégítése. 
Mindemellett cél a nemzetközi kulturális, tudományos trendek szem előtt tartása is. Jordániá-
ban jelenleg az általános iskolakötelezettség tíz évig, tehát 16 éves korig tart. A diákok minden 
jegyét százalékká számítják át, aminek tantárgyanként és összességében is legalább 50%-nak 
kell lennie ahhoz, hogy a tanulók továbbhaladhassanak. A közoktatási intézmények nem koe-
dukáltak, csak néhány magániskola engedélyezi a kevert osztályokat (Ferguson, 2002).

az alap- és középfokú oktatás

általánosságban elmondható, hogy Jordániában az oktatást a jövőbe való befektetésnek tekin-
tik. Az iskolakötelezettség kilenc év. Az állami oktatásban a kilenc évfolyamos alapfokú képzést 
kétéves középfokú képzés követi. Ettől a rendszertől a magánintézmények eltérhetnek, de mun-
kájuk ilyenkor is az oktatási minisztérium ellenőrzése alatt folyik.

Az alapoktatás tíz év kötelező oktatást fed le, azaz az előkészítő iskolát és az általános iskolát. 
Az előkészítő iskola (magyar terminológiában: „óvoda”) egy évig tart, feladata, hogy felkészítse 
a diákokat az iskolai környezetre. Ennek látogatása nem kötelező, a gyermekek körülbelül 26%-
a vesz benne részt. 

Az általános iskolai oktatás céljai, hogy a diákok általános alapismereteket szerezzenek a tör-
ténelem, a vallás, a matematika, a földrajz és az arab nyelv tárgyköreiben. Az iskolák felada-
ta a diákok felkészítése a társadalmi viselkedési szabályok betartására. Célkitűzés az is, hogy 
a tanulók a modern technikát érteni és használni tudják, a világ felé tudományos, analitikus 
szemlélettel, nyitottsággal forduljanak. A művészetek és a jó esztétikai érzék kialakítása szintén 
szerepet kap az oktatásban. Az oktatási intézményekben törekednek a diákok kreativitásának 
megőrzésére és kibontakoztatására.
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A jordániai alapszintű oktatás során elsősorban az arab és az angol nyelv, a matematika és 
általánosságban a természettudományos tárgyak alapjainak átadására törekszenek. Az osztá-
lyokba átlagosan 31 diák jár; az 1997/1998-as tanévben 26 diák jutott egy tanárra.

A tanulóknak minden félév végén három vizsgát kell teljesíteniük, amelyek egyenként 
15-15%-át teszik ki a végső eredményüknek. Ehhez járul hozzá 15%-kal az órákon nyújtott tel-
jesítményük, illetve a 40%-ot kitevő év végi záróvizsga. Az iskolák a tizenegyedik évfolyamig, 
azaz a középiskola első évéig ezen eredmények alapján állítják ki a bizonyítványokat a diákok 
számára (Ferguson, 2002).

A középfokú oktatás két évet ölel fel. A diákok általában 16 és 18 éves koruk között jár-
nak ilyen intézményekbe. Az állami intézményekbe a diákok felvételi vizsga nélkül juthatnak 
be, bizonyos nem állami intézmények azonban saját felvételi rendszert alakítottak, ahogy ezt a 
Jubilee School [Jubileumi Iskola] esetében is megfigyelhetjük. A középiskolák feladata, hogy az 
általános iskolákban megszerzett ismeretekre építve a felsőoktatásra készítsék fel a diákokat. A 
középiskolákba a diákokat érdeklődésük és képességeik alapján veszik fel. A középfokú oktatási 
intézmények célkitűzései gyakorlatilag megegyeznek az általános iskolákra vonatkozóan ismer-
tetettekkel, általánosságban az oktatási minisztérium irányelvei még itt sem írják elő egynél 
több nyelv elsajátítását. A diákok számára mind az elsősorban akadémiai képzést nyújtó, az 
egyetemre felkészítő középiskolák, mind pedig a szakképesítést nyújtó intézmények elérhetők. 
A felsőoktatásba való bekerülés feltétele az érettségi vizsga, az úgynevezett tawğīh6 megfelelő 
teljesítése.

a jubilee institute

Mint láttuk, H. usayn király uralkodása alatt nagy átalakuláson ment át Jordánia oktatási rend-
szere. Az uralkodó a hidegháború viszonyai közepette felmérte a humánerőforrásban rejlő ér-
tékeket. Jordánia azonban nem rendelkezik a környező gazdag olajmonarchiák kimeríthetet-
lennek tűnő gazdasági forrásaival. Az oktatásba fektetett összegekről jóval megfontoltabban és 
visszafogottabban kell és kellett döntenie az ‛ammāni kormányzatnak, mint a kedvezőbb anyagi 
helyzetben lévő környező országok többségének. E tekintetben Jordánia helyzete igencsak em-
lékeztet ománéra – amely bár jelentős olajkinccsel rendelkezik, de az messze elmarad a többi 
monarchiáé mögött –, illetve Izraelére.

Az oktatásügy alakulását meghatározó anyagi körülmények mellett szem előtt kell tarta-
nunk azt is, hogy Jordániának még a viszonylag magas írástudatlanság visszaszorításával is meg 
kell küzdenie amellett, hogy vidéken gyakran nem állnak rendelkezésre az oktatáshoz szüksé-
ges eszközfeltételek.

Mindemellett H. usayn király elképzelésének megfelelően igyekeznek hangsúlyt fektetni a ki-
emelkedő képességű fiatalok segítésére is, akiknek képességei felvirágoztathatják a királyságot. 
Az uralkodó eme hagyatékát méltóképpen ápolja az 1993-ban, H. usayn király trónra kerülésé-
nek ezüst évfordulójára alapított Jubilee Institute [Jubileumi Intézet.].7 Az intézmény célja, hogy 
a tananyag és a képzési programok fejlesztése által kiemelkedően magas színvonalú oktatást 
nyújtson. A Jubilee Institute ezzel járul hozzá, hogy hazájuk iránt elkötelezett, tehetséges veze-

 6  Tulajdonképpen megfelel a magyar érettségi vizsgának ez az angolul Secondary School Certificate Examination‑nek (GSSCE) ne-
vezett vizsgaforma. Az utóbbi években többször felmerült a külföldi rendszerben szerzett eredmények tawğīh rendszerbe történő 
átszámításának kérdése. Erre van lehetőség, de körülményes és az egyetemeken általánosan a tawğīh eredményeket fogadják el. 
(Az egyetemi helyek 5%-át töltik be nem ilyen eredményt szerzett diákok.)

 7  Ma‛hd Yūbīl 
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tőket és szakemberek képezzen, akik képesek megfelelni a változó Jordánia kihívásainak. Ez az 
iskola így állami célokat szolgál, oktatási programjaikkal példát szeretnének állítani más intéz-
mények számára (Jubilee Institute, 2013).

Az intézmény létrehozására vonatkozó terveket még 1977-ben jelentették be, és ekkor dön-
tötték el azt is, hogy támogatására pénzügyi alapot hoznak létre. A következő nagy előrelépést 
a projektben az jelentette, amikor a Nūr királyné által vezetett alapítvány 1985-ben csatlakozott 
a kezdeményezéshez. Az iskola állandó épületegyüttese 1987-ben kapott helyet ‛Ammān északi 
részén, az egykor a jordániai fegyveres erők által használt területen. 1993-ban sikerült a  ma-
gánalapítású intézmény létrehozásáról együttműködési megállapodást kötni az oktatásügyi 
minisztériummal, így az iskola megnyithatta kapuit. Az új állandó épületegyüttes alapkövét 
a korábban kiválasztott területen 1995-ben helyezték el.

Az iskola hároméves építkezés után 1998-ban vehette birtokba az új épületegyüttest, illetve 
ugyanebben az évben hozták létre az intézményhez kötődő Jubilee Center for Excellence in Edu‑
cation‑t [Jubileumi Központ a Kiválóságért az Oktatásban.].8 Az első végzett diákok 1997-ben 
léptek ki az iskolából. 1999-ben az oktatási program nagy lendületet kapott azzal, hogy csatla-
kozott a támogatók sorához a King Hussein Foundation [H. usayn Király Alapítvány].9 2003-ban 
nyílhatott meg az egykori uralkodóról elnevezett King Hussein Science Garden [H. usayn Király 
Tudományos Kertje].10 Ebben a létesítményben a diákok egy szabadtéri kiállítás keretében, a ter-
mészetben, testközelben ismerkedhetnek meg a fizika és biológia alapjaival. 

A megfelelő eszközök megteremtése után az iskola vezetése a diákokkal együttműködve az 
oktatási program fejlesztésére koncentrálhatott. Még 2003-ban megindították nemzeti szinten 
a robotikai képzési programot. 2010-ben az iskolai színdarabok számára megnyitották az iskolai 
színház épületét is. 2013-ban a Jubilee Schoolt jelölték az International Baccalaureate Program‑ba 
való felvételre, ami a nemzetközileg elismert érettségi bizonyítvány kiadására jogosult intézmé-
nyeket tömöríti (Jubilee Institute 2015).

felvételi folyamat

A diákok szigorú felvételi folyamaton esnek át. Csak kiváló tanulmányi eredményeket felmu-
tató diák kerülhet be a programba. Az értékelés alapját a felvételit megelőző öt félév iskolai 
eredményei adják, azaz a hatodik és hetedik évfolyam eredményei és a nyolcadik évfolyam első 
féléve. A jelentkezőknek ahhoz, hogy részt vehessenek a felvételi eljárás következő fordulójában, 
90% feletti tanulmányi eredményt kell felmutatniuk. Az iskola a jelentkezőket saját tesztjével, 
a Jubilee Iskolai Alkalmassági Teszt‑tel (J‑SAT) méri fel. A teszt a verbális, a matematikai és 
a logikai képességeket vizsgálja. A teszt kiváltható a nemzetközileg elismert Cambridge Interna‑
tional Examination (IGCSE) teljesítésével is. A teszten a legmagasabb pontszámot elérő diákok 
kerülnek be a szóbeli meghallgatásra. A személyes interjúk alkalmával a jelöltek vezetői kvalitá-
sait, kreatív adottságait és társadalmi felelősségérzetét is vizsgálják. Ezen túl a diákoknak ki kell 
tölteniük egy intelligenciatesztet is (Jubilee Institute, 2015).

 8 Markaz al‑Yūbīl li‑l‑Tamīz at‑Tarbawī 
 9 Mu’assasat al‑Malik al‑H. usayn 
 10   A H. usayn Király Tudományos Kertet [H. adīqat al‑Malik al‑H. usayn li‑l‑‛Ulūm] bemutató rövidfilm forrása: https://www.youtube.

com/watch?v=zTT-Xb0JE_k 
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résztvevők száma, származása

A felvételi folyamat során minden tanévben az ország egész területéről, magán- és állami is-
kolából körülbelül száz diákot választanak ki. A 9–12. évfolyamon oszlik el az iskola 450–500 
tanulója. Egy osztályban maximum 25 diák tanul, így egy tanárra átlagosan 5-6 diák jut, ami 
jóval kedvezőbb a jordániai átlagnál. 

A diákok többsége az ország északi, sűrűbben lakott régiójából származik, de a ritkábban 
lakott, gazdaságilag elmaradottabb déli régióból is érkeznek diákok. Az iskolában végzett diá-
kok túlnyomó része a fővárosból származik, ami természetesen annak is köszönhető, hogy itt 
található az iskola is, de a vidék ‛Ammānnal szembeni gazdasági, társadalmi elmaradottsága 
sem elhanyagolható tényező (Jubilee Institute, 2015).

anyagi háttér, finanszírozás, pénzügyi gazdálkodás

A Jubilee Institute működését elsősorban a King Hussein Foundation [Hussein Király Alapítvány] 
támogatja, amelyet a fenntartható fejlődés és az emberi kiválóság támogatására hoztak létre. 
Az Alapítvány vezetője az elhunyt uralkodó özvegye, Nūr királyné. Az Alapítvány a Jubilee 
Institute mellett támogatja a jordániai Információs és Kutató Központot – amelyet azért hoztak 
létre, hogy kutatások készítésével tanácsokat adjon a politikai döntéshozóknak Jordániában és 
a Közel-Keleten –, továbbá a Nemzeti Központot a Kultúráért és a Művészetekért. Ez utóbbi 
intézmény – saját megfogalmazásuk szerint – azért jött létre, hogy elősegítse az interkulturális 
párbeszédet és együttműködést. Mindezek mellett az Alapítvány segíti a Nemzeti zenei Kon-
zervatórium működését is. Az Alapítvány nem állami, hanem nonprofit szervezetként működik. 
Tehát a Jubilee Institute fenntartója nem állami intézmény, de működését az oktatási Minisz-
térium felügyeli.

A Jubilee School tanulóinak anyagi háttere rendkívül különböző. A tanulókat viszonylag 
magas, 3000 jordániai dináros11 tandíj terheli. Közülük sokak családja nem engedhetné meg 
magának ilyen anyagi megterhelés mellett gyermekeik taníttatását. E probléma kiküszöbölésé-
re, hogy a szegényebb környezetből származó diákok is színvonalas oktatásban részesülhesse-
nek, a King Hussein Foundation és a Noor Al‑Hussein Foundation [Nūr al‑H. usayn Alapítvány]12 
együttesen a rászoruló diákokat támogató ösztöndíjalapot hozott létre. Ebből a diákok 92%-a 
részesül teljes ösztöndíjban. Ezenkívül lehetőség van egyes diákok támogatására a „Sponsor‑a‑
Student” program keretében. Ebben az iskola által koordinált programban egyes adományozók 
egy meghatározott ideig támogathatnak egy-egy diákot (King Hussain Fundation, 2008).

alkalmazott fejlesztő módszerek, a diákok számára nyújtott lehetőségek

Az iskola független, koedukált bentlakásos intézményként működik, s arra törekszik, hogy min-
den tehetséges jordániai diáknak lehetőséget biztosítson képességeik kibontakoztatására. A már 
említett ösztöndíjak mellett a bentlakásos lehetőség is hozzájárul a diákok esélyegyenlőségéhez.

A Jubilee School gazdagító programjai számos területen biztosítanak képzési lehetőségeket 
a diákoknak, így a mérnöki tudományok, az orvostudományok, az informatika, a közgazdaság-

 11  2015 decemberi árfolyamon számítva egymillió magyar forintot meghaladó összeg.
 12  Nūr al-H. usayn Alapítvány [Mu’ssasat Nūr al-H. usayn], az H. usayn király özvegye, az egykori királyné által vezetett jótékonysági 

alapítvány
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tan, a nyelvek, a természettudományok és a gyógyszerészeti tudományok terén is. Mindehhez 
nagyrészt rendelkezésre áll a szükséges eszközállomány is.

Annak érdekében, hogy a diákok képességeiket maximálisan kibontakoztathassák, az iskola 
igyekszik a lehető legkorszerűbb környezetet biztosítani a számukra. Az itt tanulók számára jól 
felszerelt természettudományi laborok, numerikus vezérlésű számítógépes (CNC) labor, infor-
mációs technológiai eszközökkel ellátott osztálytermek állnak rendelkezésre.

A diákokat önálló kutatások megtervezésére, mérések készítésére bátorítják. Nagy hang-
súlyt fektetnek e mellett a csoportban való munkavégzéshez szükséges képességek fejlesztésére 
és a vezetői kompetenciák kialakítására is. (Jouaneh, 2010).

Az iskola oktatási programja három fő területből tevődik össze, az Academic Programból 
[Akadémiai Program]13, a Jubilee General Programból [Jubileumi Általános Program]14 és az 
Interpersonal Development Program‑ból [Interperszonális Fejlődést Biztosító Program]15. Mind-
ezek együttesen járulnak hozzá a diákok fejlesztéséhez.

OKTATÁSI PROGRAM

• Kötelező és választható
tantárgyak:

sport
dráma
zene

• Vezetői készségek
• Kommunikációs készségek

• Projektmenedzsment
• Rendezvényszervezés

• Vezetői készségek
• Nemzetközi programok

              

• Summer Orientation
• Innovációk/STEM

• Robotika
• Konzultációs lehetőségek

• Karrier és továbbtanulási konzultáció
• Érettségi projekt

• Kutatásmódszertan

JUBILEE GENERAL PROGRAM
[Jubileumi általános program]

ACADEMIC PROGRAM 
[Akadémiai program]

INTERPERSONAL DEVELOPMENT
[Interperszonális fejlődést

biztosító program]

1. ábra: a jubilee school oktatási programja összegezve. (Mahd al-Yūbīl 2015)

1. Az Akadémiai Program keretében a diákoknak lehetőségük van a kötelező tantárgyak (pél-
dául arab nyelv, matematika, kémia, fizika) teljesítése mellett különböző választott programok-
ban részt venni. Pályájuk megtervezésében és egyéb kérdéseikben is konzultációs lehetőséget 
biztosítanak számukra.

A diákoknak kínált gazdagító programok ötvözik a nemzetközileg elismert és a nemzeti tan-
anyagot. Egyes területeken választható tárgyak keretében van lehetőségük a diákoknak elmé-
lyíteni a tudásukat, vagy számukra teljesen új szakterületeken bővíthetik ismereteiket.  Ebben 
segíti őket a felkínált hetven különböző, választható kurzus. A diákoknak lehetőségük van pél-
dául robotikát, háromdimenziós tervezést, közgazdaságtant, biotechnológiát vagy akár táplál-
kozástudományt is tanulni, illetve német, spanyol, francia és angol nyelvórákra is járhatnak. 
A kurzusok közül saját képességeik és érdeklődésük szerint választhatnak.

Ezeken túl sport, dráma és zenei programok is nyitva állnak számukra. Az iskola sportcsar-
noka nemcsak a sport-, hanem a különféle kulturális rendezvényeknek (színházi előadásoknak, 
koncerteknek vagy művészeti bemutatóknak) is helyet ad.

 13 Al‑barnāmağ at‑ta‛līm
 14 Barnāmağ al‑yūbīl li‑l‑t

¯
aqāfat al‑‛āmma

 15 Barnāmağ tat.wīr aš‑šah
˘

s.iyya
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2. A Jubilee General Program keretében a diákok olyan lehetőségeket kapnak, amelyek a leg-
több jordániai iskolában elérhetetlenek lennének. A diákok a felvételi eljárás utáni nyáron részt 
vesznek az iskola nyári orientációs programjában [Summer Orientation]. A program három hé-
ten keresztül tart azzal a céllal, hogy a diákok jobban megismerhessék az iskolát, alkalmazkod-
hassanak annak környezetéhez, szokásaihoz még a tanév kezdete előtt (Jubilee Institute, 2015).

A Jubilee School oktatási rendszerében ennek a programnak a keretében elsődleges helyet 
kapnak a természettudományos tantárgyak, a matematika és a modern technológiával kap-
csolatos oktatás. A diákokat arra ösztönzik, hogy önálló tudományos programokba kezdjenek. 
Kiemelten foglalkoznak a mérnöki képzés megalapozásával és a programozással, robotikával, 
illetve az ezekhez szükséges kompetenciák fejlesztésével. Ezt példázzák azok a rendezvények, 
versenyek is, amelyeken a diákok részt vesznek, mint például a Robotics Competition, az F1 in 
School, a The Arab Youth Competition for Creative Electronic Designe. Az önálló tudományos 
munkára bátorít az úgynevezett „Presentation Day” is, amikor a diákok egy kiállítás keretében 
standoknál mutathatják be projektjeiket (Shboul, 2015).

Az önálló munkára sarkallja a diákokat az iskola egyik speciális kimeneti követelménye is, 
a Graduation Project [Érettségi Projekt].16 Ennek lényege, hogy a tanulók önállóan, hosszabb 
időn keresztül vezessenek egy tudományos témában kutatást. A diákok a tizedik évfolyam vé-
gén választják ki az őket érdeklő területet. A tanárok a választást véleményezik, és ennek alap-
ján a tizenegyedik évfolyam elején kezdhetik meg a kutatómunkát. A legjobb projektek végül 
helyi, állami versenyeken vesznek részt. Az iskola arra törekszik, hogy partnerséget alakítson ki 
más oktatási intézményekkel, magán- és állami egyetemekkel annak érdekében, hogy a projek-
tek kivitelezése során a diákok számára gyakorlati tapasztalatokat nyújthassanak.

A Graduation Project mellett a végbizonyítvány megszerzésének feltétele, hogy a diákok 
120  órányi közösségi munkát teljesítsenek. E kötelezettségüket három tanévre elosztva, évi 
negyvenórányi önkénteskedéssel kell teljesíteniük. Ez a tevékenység segít nekik felismerni 
a  közösség iránti kötelességeiket, és a környezetük iránti felelősségüket. E mellett energiájukkal 
és idejükkel hozzájárulnak az iskolának és az iskola épületeinek fenntartásához.

3. Nagy hangsúlyt fektetnek az iskolában az interperszonális kapcsolatok fejlesztésére, külö-
nösképpen a vezetői képességek kialakítására. Az úgynevezett leadership (vezetőképző) prog-
ramoktól azt remélik, hogy olyan diákokat sikerül nevelni, akik később aktívan és felelősen 
hozzájárulhatnak majd az ország modernizálásához. A vezetői kompetenciák kialakítását és 
fejlesztését szolgálják a különböző szituációs gyakorlatok, mint pl. az ENSz vagy az Arab Csúcs 
működését modellező gyakorlatok, vagy az úgy nevezett Jubilee Ifjúsági Gazdasági Fórum,17 
amely gazdasági kérdésekkel foglalkozik.

A diákokat mindvégig arra ösztönzik, hogy minél több hazai, arab országokra kiterjedő vagy 
akár nemzetközi versenyen, diákolimpián vegyenek részt, így gyűjtve tapasztalatokat. Annak 
érdekében, hogy a diákok saját kutatási programjaikban minél eredményesebbek legyenek, 
kutatásmódszertani kurzusokat kínálnak számukra.

Fontosak a Jordánián belüli arab és interkulturális csereprogramok is, amelyekkel igyekez-
nek a diákok látóterét növelni. Az iskola különböző együttműködési programokban egy sor 
hazai és külföldi intézménnyel van kapcsolatban (pl. az Egyesült államokban, Indiában, Indo-
néziában és Németországban is vannak csereprogramjaik). 

 16 Mašrū‛ at‑tah
˘

riğ 
 17 al‑Muntadā al‑Iqtis.ādī aš‑šabābiyy
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A tehetséges fiatalok vezetői képességeinek kibontakoztatásában segítenek azok a programok 
is, amelyeket a diákok teljesen önállóan, saját maguk szervezhetnek meg, a szükséges anyagi 
feltételek megteremtésétől, a tervezésen át a kivitelezésig. A diákok önszerveződését segíti az 
intézményben működő diákönkormányzat is, amely koordinálja a tanulók által szervezett prog-
ramok lebonyolítását (Jubilee Institute, 2015).

az eddig elért eredmények

Az iskola diákjai számos országos és nemzetközi rendezvényen, versenyen szerepeltek és szere-
pelnek eredményesen. A teljesség igénye nélkül a következő néhány kiemelkedő példa említhető 
meg: 2015-ben az Intel Prize for Science and Engineering Fair (ISEF) elnevezésű, a Society for Sci‑
ence and the Public által szervezett, az INTEl által támogatott rendezvényen az iskola diákjai a 
Műszaki Mechanika témakörében negyedik díjat nyertek. 2013-ban a Microsoft által szponzorált 
Imagine Cup nevű verseny jordániai fordulóján a Jubilee School csapata első helyezést ért el. 
2012-ben az Indiában megrendezett QuANTA versenyen az iskolát képviselő diákok harmadik 
díjat értek el.

Különösen fontos az intézmény számára a Jubilee Institute által szervezett F1 in Schools [For‑
mula–1 az Iskolákban] elnevezésű csapatverseny. Ezen a rendezvényen egész Jordániából vesznek 
részt csapatok, amelyeknek az a feladata, hogy egy miniatűr, de realisztikus versenyautót épít-
senek. A tervező diákoknak szem előtt kell tartaniuk az autóra ható fizikai erőket, a szén-di-
oxid-kibocsájtást és más környezeti hatásokat, valamint további egyéb tényezőket is. A verseny 
nemcsak a matematikai és fizikai készségek fejlesztését segíti elő, hanem az együttműködési és 
a szervezési készségek fejlődéséhez is hozzájárul (Shboul 2015).

Az iskolában végzettek száma mára már meghaladta a 2 000-et. Vizsgaeredményeik alapján 
az iskola tanulói az ország diákjainak legjobb 10%-ába tartoznak. Az itt végzettek 99%-a vala-
milyen magas színvonalú felsőoktatási intézményben tanul tovább. Több diák sikerrel nyert 
felvételt amerikai és nagy-britanniai egyetemekre; például a london universityn, a Harvardon, 
a Brown universityn, a Georgetown universityn vagy a university of Michiganen is vannak 
egykor diákjaik (Shahin, 2010).

Összegzés

összességében a Jubilee Institute munkája hiánypótlónak mondható a Közel-Kelet muszlim 
régiójában. Az iskola diákjai számára nyújtott gazdagító program keretében számos modern, 
korszerű ismeretet sajátíthatnak el a tanulók. Figyelemre méltó az iskola létrehozása mögött 
meghúzódó gondolat, amely szerint egy ország fejlődéséhez elengedhetetlenek a tehetséges ve-
zetők; a következő évtizedek bizonyítani fogják majd, hogy mennyiben tudják az intézményben 
végzett diákok a hozzájuk fűzött reményeket beváltani. Az önszerveződésre ösztönző progra-
mok előremutatók, jelzik, hogy az iskola az akadémiai tárgyak oktatása mellett nem hanyagolja 
el a diákok szociális és érzelmi fejlődését sem.

Hiányosságként említhető, hogy a program résztvevői csak kevéssé reprezentálják egész Jor-
dániát, bár szem előtt tartva az ország földrajzi és gazdasági viszonyait, ezen rendkívül nehéz 
lenne változtatni.

Példaértékű, hogy az iskola az alkalmazott módszereit igyekszik más oktatási intézmények-
kel is megosztani. A diákok eredményessége a különböző tanulmányi és tudományos versenye-
ken, valamint a közel 100%-os továbbtanulási ráta bizonyítja a program hatékonyságát.
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Humánerőforrás-
fejlesztés a gyors 
társadalmi és gazdasági 
fejlődés szolgálatában

Jó gyakorlat a kínai 
tehetséggondozásban

Gordon Győri János1

A kínai társadalomról

Közismert tény, hogy a Kínai Népköztársaság ma a világ legnépesebb országa: 1,3 milliárd la-
kosa már önmagában olyan geopolitikai tényező, amely az ország számára különleges helyzetet 
biztosít, méghozzá nemcsak a kelet-ázsiai régióban, hanem globálisan is. Ennél azonban még 
fontosabb, hogy miután az egységes és független, kommunista Kínát létrehozó és azt évtize-
dekig vezető Mao Ce Tung meghalt 1976-ban, utóda, Teng Hsziao Ping hatására egy egészen 
különleges – és különlegesen sikeres – államalakulat jött létre: Kína megmaradt kommunista 
irányítású társadalomnak, miközben a kapitalizmus jegyeit is mutató, úgynevezett szocialista 

 1  Gordon Győri J. (2016). Humánerőforrás-fejlesztés a gyors társadalmi és gazdasági fejlődés szolgálatában: jó gyakorlat a kí-
nai tehetséggondozásban. In Gordon Győri J. (szerk.), A tehetséggondozás világa: 15 ország jó gyakorlata a tehetséggondozásban 
(pp. 63–71.). Budapest: CSINI
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piacgazdaságot kezdett működtetni. Ennek köszönhetően Kína a 2000-es évek elejére a világ 
második legnagyobb gazdaságává vált. A gazdaság ilyen iramú fejlődése, illetőleg mindaz, ami 
ezt lehetővé tette, valamint ami ennek az iparra és a társadalom alakulására tett hatása, mélyre-
ható összefüggésben áll a tehetséggondozás kérdéseivel. 

A kínai tehetséggazdálkodás alapjellemzői

A mai Kína alakulástörténetének fontos eleme, hogy az országnak esélye nyílt a nagyhatalmi 
státus elérésére, ami nyilvánvalóan nem képzelhető el a legtehetségesebb személyek azonosítása, 
hatékony fejlesztése, társadalmi hasznosságuk megfelelő környezetének kialakítása, valamint 
a  külföldön élő tehetségek visszaszerzése, illetve más tehetségek „importja” nélkül. Mindez 
 Kínában, mint több más kelet-ázsiai országban is, nem egyszerűen a tehetséggondozás mint 
pedagógiai tevékenység ernyője alá tartozik, hanem a humánerőforrás-fejlesztés hatókörébe.

Azt, hogy Kína számára a humánerőforrás-fejlesztés – értsd: a tehetséggondozás – kiemelten 
fontos társadalmi feladattá lett az elmúlt időkben, mi sem fejezi ki jobban, mint az, hogy 2010-
ben a Kínai Kommunista Párt és az államtanács Nemzeti Közép‑ és Hosszútávú Tehetséggondo‑
zási Terv (2010–2020) néven közösen indította útjára az ország valaha is volt legnagyobb ilyen 
jellegű programját. A program alapvetően arra a meglátásra épül, miszerint a kínai gazdaságnak 
az ország számára kívánatos következő gazdasági fokozat elérése, valamint a nemzetközi gaz-
dasági életben való versenyképességénak megőrzése és fokozása érdekében hosszútávon át kell 
alakulnia olyanná, amit nem elsősorban a befektetési tőke visz előre, hanem a tehetségek kreati-
vitása. A terv olyan jövőképet vázol fel Kína számára, amelyben a „Made in China”-gazdaságot 
a „Created in China” gazdasága váltja fel, és ez a váltás a jövő tehetségein múlik. Mindehhez 
azonban megfelelő közeget és támogató oktatási és gazdasági rendszerelemeket kell kidolgozni 
és működtetni, méghozzá viszonylag rövid időn belül (2020-ig) (Wang, 2010). 

ugyanakkor Kína helyzetét a mai tehetséggazdálkodás terén több érdekes kettősség jellemzi. 
Az egyik ezek közül az, hogy bár több évezredes múltja van a tehetséges gyerekek azonosítá-
sának és képességeiknek megfelelő képzésének, valamint az alkalmazásuknak (Kalmár, 1995), 
mégis az ország fejlődését mint a nemzetközi fejlődésbe „későn érkező” nemzetek fejlődését más 
esetekben is, a sietség, sőt a kapkodás bizonyos jegyei jellemzik. A másik sem független ettől: 
az egyenlőség kontra elitizmus kettőssége. Ahhoz azonban, hogy ezt a kettősséget pontosabban 
le tudjuk írni, kicsit részletesebben is kell szólni a kínai hivatalnoki vizsgarendszerről, valamint 
az elitizmus kontra egyenlőség eszméjéről a kínai társadalomban. 

a kínai hivatalnoki vizsgarendszer 

Kína volt a világ első országa, amelyben – már az i. e. 2. században – megjelent az a gondo-
lat, illetőleg az e gondolatnak megfelelő szisztematikus gyakorlat is, hogy egy társadalomban 
pontosan azonosítani lehet, kik a(z intellektuálisan) tehetségesek, s a kiválogatásuk után őket 
megfelelő, speciális képzésben lehet részesíteni, majd olyan lehetőségeket biztosítani nekik, 
amelyben a társadalom számára is optimálisan kamatoztathatják kivételes képességeiket, tu-
dásukat. E tehetségazonosító, -gondozó és -alkalmazó rendszer volt a kínai állami hivatalnoki 
vizsgarendszer (Kalmár, 1995). 
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A kínai hivatalnoki vizsgarendszert az i. e. 2. században, a Han-dinasztia idején vezették 
be (Kalmár, 1995), és 2000 éven át folyamatosan működött. Bár a rendszerre nagyon gyakran 
úgy tekintenek a kutatók, hogy az nemcsak a legrégebbi, hanem a társadalmi igazságosság és 
egyenlőség szempontjából valaha is volt legkiegyensúlyozottabb tehetségazonosító és -fejlesztő 
rendszerek egyike volt, de ez így bizonyosan nem igaz. Mert bár tudjuk, hogy gyakran ala-
csony, szegény sorból, iskolázatlan szülőktől származó jelöltek is bekerültek a kiválasztott te-
hetségek közé, azért a tipikus mégis az volt, hogy a társadalom magasabb rétegeiből kerültek 
ki azok a fiatalok, akiknek megfelelő addigi iskolázottságuk alapján esélyük volt arra, hogy 
egyáltalán elinduljanak a hivatalnokvizsgán, illetve annak valamely szintjén, és megfelelő 
eredményt érjenek el ott. Ezzel együtt is: egyrészt kétségtelen, hogy Kína joggal vallja magá-
énak a meritokratikus2 tehetségazonosítás vizsgával történő módszerének világelsőségét és azt, 
hogy ezt a módszert a leghosszabb ideje használja a világon, másrészt látni kell, hogy Kínában 
a tehetségazonosítás és -fejlesztés célja nem közvetlenül vagy önmagában a társadalmi fejlődés 
előmozdításának szándéka volt, hanem az, hogy ezek a kivételesen tehetséges személyek az 
uralkodó, a császár akaratán keresztül, annak megfelelő alattvalói hűséggel járuljanak hozzá 
a társadalom alakításához. 

Egy másik aspektus, amely megfontolásra érdemes a kínai vizsgarendszer szempontjából, 
hogy bár az azonosításnak, tehetségszelekciónak sok szempontból megfelelő módszere a vizsga 
általi szelekció, azért ez a tanulás módját, az elsajátított tudásrendszerek jellegét és azok al-
kalmazásának technikáit is éppúgy behatárolta, leszűkítette, mint a hasonló rendszerek a mai 
napig. Minthogy ebben a vizsgarendszerben elsősorban a memorizálás képessége volt fontos 
a jelölteknél, a vizsgán számonkért tananyag századokon keresztül nem változott, szakralizált 
jelentőséggel bíró könyvek alkották azt, és a tárgyi tudás visszaadásában is a mechanikus ké-
pességek voltak a döntők. ugyanakkor nem lehet elfelejteni, hogy bár manapság ehhez na-
gyon hasonló korlátok miatt szokás bírálni a tehetségazonosítás vizsgamódszerrel történő el-
járásmódjait, a kínai császárság korában az ez által mérhető képességeknek, teljesítményeknek 
kétségtelenül évszázadokon át nagyobb és adekvátabb jelentősége volt, mint a mai korban, 
a kreatívtudás-alapú társadalmakban. Ezzel együtt azonban az is fontos vonása volt a hivatal-
noki vizsgarendszernek – és ennek ugyancsak mai napig tartó hatása figyelhető meg a kínai 
társadalom tehetséggondozási elveiben és gyakorlatában –, hogy a tehetségesek azonosítása egy 
tartósan változatlan, rigid, centralizált és uniformizált rendszerben zajlott. Bár a császári udvar 
és a társadalom tudatában volt a rendszer hátrányainak, de azt inkább elviselte, csak hogy ne 
álljon elő „tehetséghiány”, hogy a hiány miatt semmiképp ne akadjon meg a társadalmi fejlődés.

Volt még egy fontos jellemzője a kínai vizsgarendszernek, amelyre érdemes felfigyelni: ne-
vezetesen az, hogy ez az intellektuális tehetségek viszonylag késői, tehát fiatal felnőttkori vá-
logatásának eszközeként működött, miközben a kínai tehetségnevelésnek a zenében, küzdő-
sportokban és egyéb területeken éppen a korai tehetségek azonosítása és igen korai kortól való 
fejlesztése volt a legfőbb jellemzők egyike, és az a mai napig is (Wu, 1992). (érdemes mondjuk a 
lámák kiválasztásának egészen kisgyerekkori mivoltára gondolni, saolin szerzetesek vagy mások 
küzdősportra nevelésének korai gyermekkori kezdetére, vagy például arra, hogy a kínai opera-
énekesi tanulmányokat hagyományosan milyen korai életkorban kezdték el fejleszteni, hogy 
mindezen tehetségterületen a fejlesztéseket aztán általában több mint egy-másfél-két évtizeden 
át folytassák.)

 2 A családi/társadalmi háttértől független, csak az egyéni érdemen, az egyéni teljesítményen alapuló. 
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egyenlőség, elitizmus, valamint a gyors gazdasági és társadalmi fejlődés kényszere

Megesik, hogy a társadalmakat irányító ideológiák, és a társadalom valós gazdasági és egyéb 
alakulási folyamatai diszharmóniába kerülnek egymással. Az imént bemutatott kínai hivatal-
noki vizsgarendszer ugyanis valóban mutat meritokratikus jegyeket (csak az érdem, az ered-
mény számított a jelöltek hivatalnokká választásában, nem pedig a családi hátterük), ez egyben 
mégis elitista tehetségtámogatási rendszer volt. Egyrészt a különféle társadalmi csoportokból 
származó fiatalok nem egyenlő esélyekkel juthattak oda, hogy egy ilyen vizsgán részt vegye-
nek, másrészt a szelekció deklarált célja az volt, hogy a császárt támogató, a császárhoz lojális 
elit társadalmi csoportot hozzanak létre ezekből a tehetségekből. Ennek megfelelő előjogok-
kal ruházták fel őket a társadalomban, s ennek megfelelően alakították az egész pályájukat és 
életüket. Vagyis az egyéni érdemen, teljesítményen alapuló tehetségazonosító eljárás valójában 
elitista tehetségazonosítási eljárásmód volt, az elit társadalmi csoportok társadalmi előnyeinek 
megőrzését szolgálta. 

a mai kínai tehetséggondozás jellemzői a fentiek összefüggésrendszerében

Ahogy azt e fejezet előbbi részeiben már említettük: a kínai társadalom egy megakadást, lemara-
dást eredményező társadalmi-történelmi helyzetből (a kulturális forradalom okozta helyzetből), 
megkésettség állapotából kíván világvezetői pozíciót elérni, amihez ma csak a tudásalapú gazda-
ságon keresztül vezet az út. A tudásalapú gazdaság pedig az intellektuálisan tehetséges személyek 
teljesítményén keresztül érhető csak el. Így Kína nagy dilemmája az, hogy miközben a társadalom 
egésze nagyon különböző demográfiai jellemzőkkel rendelkezik (a nagyon mély szegénységben 
élőktől a kiemelkedően gazdagokig, a falusiaktól a nagyvárosiakig, az aluliskolázottaktól a nem-
zetközi szintű képzettségűekig), hogy ebben a helyzetben hogyan találja meg, hogyan támogassa 
és használja fel a társadalom egészére kiterjedő fejlődés érdekében a legtehetségesebbeket. Kína 
másik nagy megoldásra váró feladata, hogy a a kulturális forradalom miatt elveszett nemzedéket, 
az annak elvesztéséből fakadó társadalmi lemaradásokat gyorsan bepótolja, ne hagyjon újabb te-
hetségeket elveszni. Illetve az is, hogy akiket mégis elveszített (például az amerikai vagy nyugat-
eruópai agyelszívás miatt), azokat visszaszerezze, és egy olyan gyors társadalmi fejlődést tudjon 
többek között általuk is megvalósítani, amely nem feszíti szét a társadalom egyensúlyban lévő 
rendszereit, elemeit, csoportjait. Vagyis a kínai tehetséggondozásnak egyszerre kell 
• hallatlan	gyorsaságot	mutatnia
• nemcsak	megtalálnia,	hanem	hatalmas	számban	bepótolnia	és	vissza	is	szereznie	a	tehetségeket
• és	mindezzel	együtt	ügyelnie	a	társadalmi	egyensúly	és	a	harmónia	megmaradására.	

Mindennek az a következménye, hogy a kínai tehetséggondozás olykor egyik, olykor másik 
irányban „enged” mégis, de leginkább abban az elitista irányban, mint amelyről fentebb már 
a klasszikus Kína hivatalnokválogatási rendszerének bemutatásakor is szó volt. Mert bár a mai 
Kínában nagy erőket fordítanak arra, hogy a vidéki, szegényebb családok gyerekei ugyanolyan 
esélyekkel rendelkezzenek, mint a shanghai vagy pekingi, magasan iskolázott szülőkkel rendel-
kező gyerekek, de ha a szükség úgy diktálja, ezt az elvet háttérbe szorítják. és bár sokféle te-
hetséget támogatnak a mai Kínában, de a tudásalapú ipar megvalósításához és működtetéséhez 
szükséges intellektuális tehetségekért különösen sokat tesznek.

A kínai tehetséggazdálkodást tehát olyanféle folyamatként értelmezhetjük, mint amely fo-
lyamatban erős jelenléte van a meritokratikus, igazságosság- és egyenlőségelvű elemeknek, de 
amelyeket mégis újra és újra hajlandóak kisebb vagy nagyobb részben feláldozni a társadalmi-
gazdasági fejlődés siettetése érdekében. 
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A kínai oktatásügy általános jellemzői

Minthogy Kína hatalmas ország, szokatlan számok jellemzik az oktatásügyét is: a többszázmilliós 
tanulói közösséget Kínában mintegy 10 millió tanár oktatja az elemi iskolától a középiskola vé-
géig. A 9 éves tankötelezettség idejére esik a 6 évet átölelő elemi iskola, ahonnan a gyerekek egy 
kisebb része technikai oktatásba kerül, de a nagyobbik része középiskolában tanul tovább. Min-
denesetre egy-egy életkori közösségnek mintegy 90%-a valóban iskolába jár 6 és 14 éves kora 
fölött, és a középiskolát, majd felsőoktatásban végzők száma is évről évre növekszik. 2015-ben 
például közel 10 millió fiatal tett le felvételi vizsgát, hogy bejusson az ország mintegy 800 fel-
sőoktatási intézményének valamelyikébe, ugyancsak évről évre növelve ezzel a felsőoktatásban 
résztvevő fiatalok számát és arányát is. [Míg a Mao-korban a felsőoktatásba tartozó korosztály 
kevesebb mint 2%-a végzett felsőfokú tanulmányt, ma e korosztályi csoportok 20%-a kerül be 
a felsőoktatásba (China Education Center, 2016).] érdemes arra is felfigyelni, hogy az oktatás 
nemcsak hatalmas expanzión megy keresztül, hanem nagy minőségi fejlődésen is: a legutóbbi 
PISA-vizsgálatokban a kínai tanulók egészen kimagasló teljesítményeket értek el, messze meg-
előzve a környező kelet-ázsiai országok tanulóinak nemzetközileg ugyancsak kimagasló teljesít-
ményét is. [Hozzátéve, hogy országos szintet tekintve nem mondható reprezentatívnak a kínai 
minta, mivel az csak Shanghaira, tehát az ország nemzetközileg is kiemelkedő településének ok-
tatási eredményességének mérésére terjedt ki (Tan, 2013).] Noha a fejlődés és a számbeli expan-
zió üteme az oktatásban páratlan és viszonylag töretlen, feszültségektől azonban nem mentes. 
Az oktatás minden vonatkozásában nagyon nagy és szélesedő a különbség a vidék és a városok, 
különösen a megacityk – mint például Peking, Sanghaj, Tiandzsin vagy más gigaméretű tele-
pülések – oktatási színvonala között (Stockman, 2000). 

A tehetségre vonatkozó mai kutatások Kínában

A kínai tehetségkutatások fontosságát, magas presztízsét, de egyben lehatároltságát is mutatja, 
hogy a tehetségkutatások nemzeti központja immár évtizedek óta a Kínai Tudományos Akadé-
mia, viszont az általuk kivitelezett kutatási eredményekből alig jelenik meg valami nemzetkö-
zileg. A terület centralizáltságát az is mutatja, hogy az akadémia tehetségkutatási tevékenységét 
ugyanaz a vezető kutató irányítja évtizedek óta, aki ugyan nemzetközileg is elismert kutatási és 
fejlesztési tevékenységet folytat, de akinek kutatási területe egy fontos, ám viszonylag lehatárolt 
terület, fejlesztőmunkáját pedig neki magának kellett revízió alá vennie, és jelentősen átalakíta-
nia annak hibái, korlátai miatt. 

Ez a kutató Jiannong Shi, a terület pedig, amellyel foglalkozik, a tehetséges gyerekek kog-
nitív jellemzői és kognitív fejlesztésük módszerei. Shi professzor az intellektuális tehetségek 
kognitív specifikumait kutatja, annak viszonylag hagyományos megközelítésében: a neuron-
hálózatok működésének szintjén igyekszik megragadni, illetve igazolni az intellektuálisan te-
hetséges („szupernormál”) gyerekek kognitív működésének, fejlődésének és teljesítményének 
különbségeit az átlagosakhoz képest. Kutatási eredményei alapján azt állapította meg, hogy 
ezek a fiatalok gyorsabban tanulnak, és így gyorsabban is haladhatnak az oktatási rendszerben, 
mint a többi tanuló. 

E kutatások eredményeként, Shi professzor tekintélyének is köszönhetően, de nem utolsó-
sorban a Mao Ce-tung utáni felősoktatási katasztrófaállapot miatt is – vagyis hogy óriási töme-
gekben volt szükség olyan fiatalokra, akik megfelelően tehetségesek voltak ahhoz, hogy velük 
mint felsőoktatási hallgatókkal újraindulhasson az addigra teljesen lepusztított kínai felsőokta-
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tás – a kínai tehetséggondozásban egyrészt hallatlanul nagy szerephez jutott az intellektuálisan 
tehetséges gyerekek azonosításának és fejlesztésének kérdése, valamit ezzel együtt az oktatási 
akceleráció, vagyis az oktatási rendszerben való gyorsabb előrejutás – például évfolyamugrás – 
lehetőségének biztosítása.

 
az akcelerációs kísérlet felemelkedése, bukása majd átalakítása a kínai 
tehetséggondozásban

A fenti faktorok miatt a Mao halálát követő években, vagyis az 1970-es évek második felétől 
kezdődően a kínai tehetséggondozás egyik fő kérdése az volt, miként lehetne az intellektuálisan 
tehetséges gyerekeket minél hamarabb a felsőoktatásba eljuttatni. Egyrészt 1977 után lehetővé 
tették a 6-7 éves kor előtti iskolakezdést a tehetséges kisgyerekek számára, másrészt pedig főleg 
a természettudományos tárgyak területén lehetővé tették, hogy korai tanulmányokat kezdjenek 
meg a tehetséges középiskolás vagy akár általános iskolai fiatalok is a felsőoktatásban. 

Csakhogy ennek az erőfeszítésnek gyakran két okból is kudarc lett a vége: egyrészt azért, 
mert a főiskolai és egyetemi oktatók felkészületlenek voltak arra, hogy az iskoláskorú, de in-
tellektuálisan koraérett tehetségeket milyen módszerekkel oktassák, másrészt mert ezeknek a 
tehetséges tanulóknak a személyisége sem mindig volt alkalmas arra, hogy felnőttek között 
folytassák a tanulmányaikat. Vagyis koraérett intellektusukhoz nem kapcsolódott hasonlóan 
érett, kiegyensúlyozott személyiség. 

Így a felsőoktatási akcelerációt az 1990-es években államilag nem forszírozták mindaddig 
(Phillipson et al, 2009), amíg új elméleti alapokra nem sikerült helyezni az intellektuálisan 
tehetséges tanulók gyorsított fejlesztésének kérdését. Világossá lett, hogy az intellektuális 
tehetség kialakulásának értelmezésében és fejlesztésének gyakorlatában nem elégséges csak 
a kognitív tényezőkre fókuszálni: a személyiségösszetevőket is figyelembe kell venni. 

shi professzor új megközelítése az intellektuális tehetségekről

E tapasztalatoknak és az ezekre épített kutatásainak köszönhetően Shi professzor kibővítette az 
intellektuális tehetségekről alkotott képet, és megállapította, hogy az intellektuális tehetségek 
fejlődése olykor diszharmonikus, merthogy az ilyen fiatalok szociális készségei és személyiség-
jellemzői gyakran nem olyan fejlettek és/vagy kiegyensúlyozottak, mint a kognitív képességeik. 

Ennek megfelelően új paradigmát állítottak fel az akcelerációra vonatkozóan, miszerint csak 
az a fiatal alkalmas gyorsításra, akinek a kognitív képességei mellett a szociális készségei és 
a személyiségjellemzői is azonosíthatóan olyan fejlettek, illetve kiegyensúlyozottak, mint a kog-
nitív jellemzői. Ezen az új alapon, amelyben az azonosítást a kognitív és a szocioemocionális 
fejlettség komplex mérésére vették figyelembe, tették ismét lehetővé a felsőoktatási akcelerációs 
programokat. érdemes megjegyezni, hogy az új modell kidolgozásában a kínai szakemberek 
nagy mértékben építettek a nyugati modellekre, mint például ziegler actiope modelljére (yuen 
& Fong, 2011). 

Tehetséggondozó iskolák Kínában

Kínában már nem sokkal Mao halála után, 1978-ban hozzáláttak a speciális programok, osz-
tályok, tagozatok és iskolák létrehozásának. Tiandzsinban 1984-ben indítottak egy speciális 
tehetséggondozó kísérleti iskolát. Az 1980-as évek második felére, illetve ekkortól már Kína-
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szerte találhatók voltak kísérleti óvodás csoportok (!), tagozatok, osztályok, iskolák, közoktatási 
vagy egyetemi programok a tehetségesek számára. A speciális iskolák egy része néhány évtize-
den keresztül úgynevezett „key school” (kulcsiskola) volt, és elsősorban az idegennyelv-tanítás 
[értsd: angol nyelvtanítás (Matthews & Castellano, 2014)], valamint a természettudományok 
terén értek el kiemelkedő eredményeket. Az intellektuálisan tehetséges tanulók fejlesztésének 
fontos intézményei az úgynevezett olimpiai Iskolák, amelyekből mintegy másfél tucat mű-
ködik jelenleg Kínában (Phillipson & Cheung, 2007), és amelyek – mint a nevük is mutatja 
– a matematikai, kémiai és egyéb tudományos olimpiák szintjén tehetséges tanulók fejlesztését 
látják el, és készítik is fel őket egyben ezekre a versenyekre. Az eredmény nem is maradt el: 
az utóbbi időkben a kínai tanulók kiemelkedően sikeresen teljesítettek ezeken az olimpiákon 
(International Mathematical olympiad, 2016). 

a pekingi 8. számú Középiskola

Az intellektuálisan tehetséges kínai tanulók fejlesztésének ikonikussá vált intézménye a 8. szá-
mú Pekingi Középiskola. A nagy hagyományú hatévfolyamos (7–12. évfolyamos) intézményt 
még a 20. század elején, 1921-ben alapították, de az addigra már nagy hagyományokkal rendel-
kező iskola csak 1985-ben lett a tehetséges tanulók fejlesztésének mintaiskolájává. Ekkor indí-
tották első ízben útjára az Intellektuálisan Tehetséges Tanulók Kísérleti osztályát az iskolában. 
Az alsó és felső középiskolába (7–9., illetőleg 10–12. évfolyamra) járó tanulók szigorú szelekci-
ós mechanizmus eredményeként kezdhetik meg tanulmányaikat az intézményben. Az 1 000 
tanulóval mintegy 100 tanár foglalkozik, tehát a tanár-diák arány igen kedvező (1 a 10-hez). 
A tanulók képzése jelenleg elsősorban a természettudományos kutatási készségek fejlesztésére 
fókuszál, minthogy Kínának is és a világnak is leginkább ezen a téren van ma szüksége kiemel-
kedő tehetségekre. Az iskola pedagógiai programjának egyik fő jellemzője, hogy a tanulókat 
a nagy presztízsű és valóban nagy fontosságú Nemzeti Felsőoktatási Felvételi Vizsgára készíti 
fel. A nagy nemzetközi verseny- és egyéb kapcsolatokkal – sőt, néhány éve amerikai egyetemi 
felvételi vizsgákra (SAT/ACT) is felkészítő nemzetközi programágazattal – rendelkező iskola 
eredményességét mutatja, hogy 100-ból 99 tanulójukat fel is veszik valamely kínai felsőoktatási 
intézménybe. 

Ismét a kínai humánerőgazdálkodásról a tehetséggondozás 
összefüggésrendszerében

A Pekingi 8. sz. Középiskola oktatási jellemzőinek egészen tömör összefoglalásával tulajdon-
képpen visszajutottunk a kínai tehetséggondozás korábban említett jellemzőinek egész sorához, 
illetve eljutottunk a kínai tehetséggazdálkodás egy újabb fontos dilemmájához – talán a legfon-
tosabb dilemmához e területen. 

Először is: látható, milyen kitüntetetten fontos az intellektuálisan, különösen a természettu-
dományos területeken tehetséges gyerekek tehetséggondozása a mai Kínában (némileg háttérbe 
szorítva más – például a társadalomtudományok terén és a művészetekben – tehetségesek gon-
dozásának kérdéseit – noha Shi professzor e területek fejlesztésének fontosságát is hangsúlyozza).

Másrészt látható, hogyan tör utat magának a tehetséges tanulók szegregált, adott tudás- vagy 
tudományterületekre specializált intézményekben történő fejlesztésének irányvonala, amelynek 
mintapéldáit már a volt Szovjetunióban is megismerhették a kínaiak, de természetesen számos 
példát találhattak rá a mai nyugaton és keleten egyaránt. 
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Harmadrészt azonban – és itt tárható fel a kínai tehetséggondozás újabb nagy dilemmája 
– a globális hatalommá válás folyamatának során Kína sem a fejlett világ gyors utolérésének 
kényszere, sem pedig a társadalmi és gazdasági fejlődésnek szükségképpen a globalizációs folya-
matokhoz való kötöttsége miatt nem zárkózhat el teljes mértékben a külvilágtól; vagyis szük-
ségképp meg kell tennie bizonyos nemzetköziesítési lépéseket a tehetséggondozó programjainak 
működtetésében. Ez viszont megteremti azt a veszélyt, hogy a legkiválóbb tanulók, az akadé-
mikusan leginkább tehetségesek nemcsak külföldre mennek tanulni, amire Kínának szüksége 
van (mármint arra, hogy a nemzetközileg is legfrissebb, legmagasabb szintű tudást a fiataljai 
külföldön elsajátítsák), hanem alkalmasint ottmaradnak, vagyis a kínai gazdaság és társadalom 
elveszíti őket. 

éppen ezért az elmúlt évtizedekben Kína egy sor olyan programot indított útjára, amelyek 
segítségével a nyugati államokban, elsősorban az Egyesült államokban tanuló vagy kutató 
tehetségeket igyekszik visszaszerezni az ország számára (hasonlóképp a magyar lendület 
programhoz; pontosabban fogalmazva: a magyar lendület program részben a hasonló kínai 
programok inspirációjára született meg). Noha egyes területeken sikereket értek el a kínaiak 
a tehetség-visszaszerzésben, más területeken – például éppen a vezető kutatók hazacsábításának 
terén – nemigen sikerült visszavonzani a tehetségeseket Kínába. 

Tanulságok a magyar tehetséggondozás szempontjából

A kínai tehetséggondozás története és jelenlegi állapota rengeteg tanulsággal szolgálhat a mai 
magyar tehetséggondozás számára. 

Egyrészt azzal, hogy egy igazságos, azaz meritokratikus elvekre épülő tehetségazonosító 
rendszer, mégis centralizált és elitista célok megerősítését szolgálhatja. 

ugyanakkor azt is látni kell, hogy előállhatnak olyan helyzetek, amikor egy ország tár-
sadalmi és gazdasági fejlődésének érdekében elkerülhetetlen az elsősorban az akadémikusan 
tehetséges gyerekek fejlesztését elitista alapon ellátó tehetséggondozás is. Különösen olyan ese-
tekben lehet ez igaz, amikor egy ország, egy gazdaság a megkésettség állapotából a világ vezető 
hatalmai közé szeretne emelkedni, és „nincs idő” arra várni, hogy e nagy lépés megtételéhez 
a társadalom valamennyi rétege, csoportja, tagja gyorsan és hatékonyan felzárkózzon. Egyér-
telmű, hogy az ilyen alapokon szerveződő tehetséggondozás számos társadalmi feszültséget is 
generál, a politikacsinálók mégis hajlanak arra, hogy vállalják ezeket a feszültségeket annak 
érdekében, hogy társadalmuk legmagasabb képességgel rendelkező személyeit „gyorsan előre 
tudják küldeni” a nemzeti fejlődés gyorsításának lehetősége érdekében. 

ugyancsak érdemes felfigyelni a kínai modellben arra, hogy ez a fajta tehetséggondozás 
gyakran épít konkrétan is a tehetségesek akcelerációjára, fejlődésük, fejlesztésük gyorsítására, 
ennek megint csak sokféle ellentmondásával. Igaz, a kínai példa valóban tanulságul szolgál 
arra nézve, hogy az akcelerációt csak olyan fiatal tehetségek esetében érdemes támogatni, akik 
komplexen kiegyensúlyozottak és koraérettek, nemcsak az intellektuális fejlődés terén, hanem 
szocioemocionálisan is. 

Végül, a kínai tehetséggondozás nagy dilemmája az összes olyan ország dilemmáját mutatja 
a tehetséggazdálkodás terén, amely a mai, globalizálódott világban igyekszik eredményes tehet-
séggondozást folytatni. Mára ugyanis egyértelművé vált, hogy csak a nemzetközi összehason-
lításban is kimagaslóan képzett tehetségek az igazi tehetségek – akiknek képzése ugyanakkor 
nagyon gyakran nem is elképzelhető, de legalábbis nem célszerű többnyire, hogy csak nemzeti 
keretekben történjen, vagyis akiknek az esetében minden szempontból szükséges és hasznos, 
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hogy a világ legmagasabb szintű szakmai műhelyeiben képződjenek és tevékenykedjenek, de 
akiket éppen ezért az őket eladdig fejlesztő társadalom akár örökre el is veszíthet. Ezt a dilem-
mát csak olyanfajta nagy országos és nemzetközi/globális rendszerekkel lehet(ne) kiegyensú-
lyozni, amelyek a kibocsátó és az ilyen tehetségeket befogadó (megszerző) társadalmak számára 
ugyanúgy hasznokkal járnak, mint az e folyamatokban érdekelt, nemzetközi szintű tehetségek-
nek maguknak és családi, szűkebb szociális környezetüknek egyaránt.
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Tehetségek  
közösségi hálózata

A közösségi média  
mint a brit tehetséggondozás 
egyik újszerű eszköze

Teklovics Boglárka – Gordon Győri János1

A XX. század második felében az egymást követő kommunikációs forradalmak nagymértékben 
kiszélesítették a csoportos kapcsolattartás lehetőségeit, és a közösségi lét egészen új élményével 
kecsegtettek. Számtalan olyan vívmány áll rendelkezésre, amellyel részben helyettesíthető, kiegé-
szíthető a személyes kapcsolattartás. Ezen alternatívák kiaknázására törekednek a tehetséggon-
dozással foglalkozó szervezetek is, kiegészítve profiljukat az online média adta lehetőségekkel. 

A brit tehetséggondozás hosszú múltra és innovatív kezdeményezések hosszú sorára tekint 
vissza. A következőekben egy olyan tehetségprogram ismertetésére vállalkozunk, amely a felve-
tett kommunikációs lehetőségek kiaknázására tesz kísérletet. 

 1  Teklovics B. és Gordon Győri J. (2016). Tehetségek közösségi hálózata: a közösségi média mint a brit tehetséggondozás egyik 
újszerű eszköze. In Gordon Győri J. (szerk.), A tehetséggondozás világa: 15 ország jó gyakorlata a tehetséggondozásban (pp. 73–82.). 
Budapest: CSINI
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Nagy-Britannia társadalma

A földrajzi elszigeteltség, a hagyományok és kulturális különbségek nagyban hozzájárultak ah-
hoz, hogy egy egészen sajátos brit kulturális és társadalmi rendszer alakuljon ki. Társadalmuk 
heterogén, osztály- és földrajzi különbségek által tagolt, ami az emberek hétköznapi életére is 
hatással van. 

Az Egyesült Királyság lakossága 63 136 000 fő a 2013-as felmérések tükrében, ami az egy 
évvel korábbi adatokhoz képest 0,63%-os népességnövekedést jelent.2 Az Egyesült Királyság 
nemzetei lakosság alapján, a 2013-as népszámlálás adatai szerint: Anglia 53,9 millió fő, Skócia 
5,3  millió fő, Wales 3,1 millió fő, észak-Írország 1,8 millió fő. Anglia az össznépesség közel 
85%-át tömöríti. Bár az Eu-ban az elöregedés és népességfogyás majdnem minden tagállam tár-
sadalmi problémája, az Egyesült Királyság népessége 2001 óta 5 millió fővel, 1964 óta 10 millió 
fővel gyarapodott.3

A népességnövekedés mögött nem csupán a természetes népszaporulat és az átlagosnál ma-
gasabb születésszám, hanem a nagyarányú migráció is áll. 2015-ben összesen mintegy 323 000 
emberrel több érkezett a szigetországba, mint ahány eltávozott onnan, az Eu-ból és az Eu-n 
kívülről érkező migránsok száma is jelentősen emelkedett. A 2011-es népszámlálás adatai szerint 
87,2% fehér, 12,8% valamilyen etnikai kisebbség tagja4. A 10 évvel korábbi eredményekhez ké-
pest a fehérek aránya 4,9%-kkal csökkent. 

Az etnikai kisebbségek növekvő aránya számos társadalmi-politikai feszültséget okoz a szi-
getországban, amely david Cameron, az Egyesült Királyság konzervatív párti miniszterelnöké-
nek politikáját nagyban meghatározza. Középpontjában a bevándorlási politika szigorítása és 
az európai integrációs politika bírálása és újraértelmezése áll. A Konzervatív Párt vezette brit 
kormánykoalíció az elmúlt hónapokban sorra jelentette be az uniós állampolgárok nagy-bri-
tanniai munkavállalási feltételeinek szigorítását, és az unión belüli szabad munkavállalás egész 
rendszerének átalakítását is követeli. A london és Brüsszel közötti migrációs politikai csatáro-
zások széleskörű társadalmi támogatottságot élveznek: a brit polgárok túlnyomó része szerint 
a „britség” kritériuma az angol nyelv ismerete és hogy az illetőnek élete zömét Nagy-Britanniá-
ban kell leélnie, valamint egyetértenek abban, hogy a szociális ellátórendszer juttatásaihoz több 
évnyi munkavállalás után lehetne jogosultságot szerezni. 

Nagy-Britannia gazdasága és EU-s politikája

Nagy-Britannia magába foglalja a Brit-sziget teljes területét és az Ír-sziget északkeleti részét, 
valamint több kisebb szigetet. Az Egyesült Királyságot négy ország alkotja: Anglia, Wales és 
Skócia, melyeket együttesen neveznek Nagy-Britanniának, valamint észak-Írország. Nagy-
Britannia tekinthető a világ elsőként iparosodott országának, az ipari forradalom bölcsőjének. 
Gazdasági és társadalmi fejlődésének irányát merőben meghatározta az ország szigetország-
jellege. A földrajzi fekvésének jellegét kihasználva, a kibontakozó árutermeléssel együtt olyan 
tengeri-katonai hatalomra tett szert, melynek birtokában hatalmas gyarmatterületet szerzett. 
Fénykorában jelentős ipari exportjának köszönhetően a „világ műhelyének” számított. 

 2 office of National Statistics. Forrás: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709 
 3  office of National Statistics (2015) Migration Statistics Quarterly report: February 2015. Forrás: http://www.ons.gov.uk/

peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/migrationstatisticsquarterlyreport/
november2015 

 4 A brit statisztikák etnikai kisebbségen a nem fehér lakosságot értik.
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Az elszigeteltség ugyanakkor a fejlődés irányvonalát bizonyos fokú kívülállóság felé vezette. 
Az Európai unióhoz való csatlakozási egyezmény végül 1973. január 1-jén lépett életbe, mégis 
gyengébb összetartozás-érzés jellemzi az európai kontinenssel. Az európai integrációs törek-
vések struktúrájában Nagy-Britanniát általában mint „vonakodó” partnert tartják számon, 
a gyenge európai identitástudat okán és a társadalomban mélyen gyökerező brit szuverenitás-
felfogás miatt.

Az első világháborúban Nagy-Britannia katonai téren ugyan győzött, de gazdasági téren 
nagyhatalmi pozíciója megrendült. A második világháborúban az ország ismét győztes lett 
a hadszíntereken, de gazdasága rendkívül nehéz helyzetbe került. A megerősödött gyarmati fel-
szabadító mozgalmak eredményeként a háborút követően elkezdődött, napjainkra pedig gya-
korlatilag teljesen befejeződött a brit gyarmatbirodalom felbomlása (Trócsányi, 2014).

A 20. század megrendülései és a pozícióvesztés ellenére is az Egyesült Királyság vezető keres-
kedelmi hatalom és pénzügyi központ, a harmadik legnagyobb európai gazdaság Németország 
és Franciaország után. 2014-ben a brit gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: 
a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (18,3%), a nagy- 
és kiskereskedelem, a személy- és áruszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (18,4%), 
továbbá az ipar (13,5%).

Az integrációs törekvések ellenére az Egyesült Királyság kapcsolata az Európai unióval min-
dig is különlegesnek számított. A szigetország uniós tagságának újratárgyalása folyamatosan 
vissza-visszatérő téma a brit belpolitikában és az unióban egyaránt. A jelenlegi miniszterelnök, 
david Cameron is nyilatkozott arról, hogy az Egyesült Királyság „kisodródhat” az unióból, 
amennyiben a közösség nem tud szembenézni az eurózóna nehézségeivel, a versenyképesség hi-
ányával és a demokratikus deficit kérdésével. Az euroszkeptikus elképzelések eredményeképpen 
Nagy-Britannia 2016 nyarán népszavazást tart az uniós tagság fenntartásáról. A júniusi népsza-
vazás kettős tétje az, hogy a 2020 májusában esedékes következő brit parlamenti választások ide-
jén az Egyesült Királyság az Európai unió, Skócia pedig az Egyesült Királyság tagja lesz-e még.

Nagy-Britannia oktatási rendszere

Az angol oktatási rendszer meglehetősen tagolt és sokrétű intézmény. Az intézményrendszer 
decentralizáltsága és az erősen rétegzett társadalmi hierarchia újratermelése miatt a közokta-
tás a politikai napirend célkeresztjében van. Az Egyesült Királyságon belül a walesi, észak-ír 
és a  skót területeken is vannak sajátos elemek, melyeket az angol rendszer nem tartalmaz. 
A következőekben az angol oktatási rendszer kerül bemutatásra és nem térünk ki a skót vagy 
a walesi oktatási rendszerre. 

A finanszírozás és szabályozás tekintetében az Egyesült Királyságban a központi kormányzat 
a felelős szerv az oktatási rendszerért, ugyanakkor az oktatás irányítása decentralizált. A fenn-
tartói feladatokat az önkormányzatok, az önkéntes szolgáltatók, az egyházak, az oktatási intéz-
mények irányító testületei, és a tanári szakma együttesen végzik. Az angol iskolások mintegy 
93%-a állami finanszírozású (zolnai, 2014).
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Az összesítő táblázatban szerepel a rendszer pontos felépítése:

Életkor Évfolyam Tanterv fokozat Iskolatípus

4
Nursery 
School
óvoda

alapozó fokozat

Nursery School
óvoda

5
Nursery 

Class
előkészítő

Infant School
alapfokú oktatás 

5–7 éves korig
Primary School

alapfokú oktatás

First School
alapfokú oktatás

6 1. Key Stage 1
1. oktatási szakasz7 2.

8 3.

Key Stage 2
2. oktatási szakasz

Junior School
alapfokú oktatás 
7–11 éves korig

9 4.

10 5.

Middle School
Középfokú oktatás 

11 6.

12 7.
Key Stage 3

3. oktatási szakasz Secondary School
Középfokú oktatás

Secondary School 
with Sixth Form

Középfokú oktatás 
– hatosztályos 

középiskola

13 8.

14 9.

Upper School
or high School

főiskola

15 10. Key Stage 4
4. oktatási szakasz16 11.

17 12. Sixth Form
hatosztályos 
középiskola

College/Sixth Form
felsőfokú oktatás18 13.

1. ábra: a brit oktatási rendszer felépítése (Zolnai, 2014)

Az oktatási rendszer több elem struktúrájából áll:
•	iskolai	előkészítés	3–4	éves	kor	között
•	alapfokú	oktatás	5–11	éves	kor	között
•	középfokú	oktatás	12–16	éves	kor	között
•	emelt	szintű	középfokú	oktatás	16–18	éves	kor	között
•	felsőfokú	oktatás	18	éves	kor	felett.

Jelenleg a tanköteles kor a 18. életév, amely a 2008-as törvénymódosítás következtében fo-
kozatosan került bevezetésre: a 16 éveseknek 2013-ban, a 17 éveseknek 2015-ben lépett hatályba. 
Az iskolai oktatás állami intézményekben ingyenes, de szakképesítést nem biztosít, csak általá-
nos képzést. Minden iskolára érvényes a Nemzeti Alaptanterv (National Curriculum), melyet 
az „oktatási és szakképzési törvény” (2008 Education and Skills Act) szabályoz, és ez adja 
a keret a helyi tanterveknek (zolnai, 2014).

Angliában nincsen államilag szervezett iskola előtti nevelési intézményrendszer. Az iskola 
előtti nevelési feladatokat vagy a helyi oktatási hatóságok (local education authorities), vagy 
egyéb önálló szervek biztosítják. A 3 és 5 év közötti gyerekek már államilag fenntartott óvodák-
ban, illetve privát vagy állami általános iskolák által működtetett úgynevezett felkészítő osztá-
lyokban (nursery class) kaphatnak napközbeni ellátást. Az oktatás 11 éves korig az ún. primary 
schoolokban (általános iskola) folyik. Ezt az időszakot két részre bontják, így a gyerekek 5–7 éves 
korig az infant school, 7–11 éves korig pedig a junior school rendszerében tanulnak. Ezt követő-
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en a secondary school (középiskola) következik. Az ilyen típusú középiskolák egy része 16 éves 
kortól felső középfokú oktatást is nyújt (sixth form, nincs magyar megfelelője), ugyanakkor 
működnek külön erre specializálódott sixth form college-ok vagy further education college-ok. 
A sixth form általában az egyetemre készíti fel a diákokat, ahova 18 éves korig járnak a gyerekek. 
Anglia egyes részeiben még ma is működnek hagyományos gimnáziumok (grammar schools), 
amelyekbe a belépést a diákok szűrése előzi meg. Akik nem vesznek részt egyetemi előkészítő 
oktatásban a sixth formban, a college-intézményekben tanulnak szakmát.

A tehetséggondozás nemzeti keretei

A brit oktatásfejlesztés az innováció egyik nemzetközi úttörőjének tekinthető. Mind a kezde-
ményezések újszerűsége, mind a fejlesztésekhez tudatosan biztosított feltételrendszer minden-
képpen figyelemre tart számot (Cserna – Bognár, 2009). Angliában a tehetségesnek azonosított 
gyermekeknek nyújtott többletszolgáltatásokról törvény rendelkezik, bár a tehetséggondozás-
hoz való hozzáférhetőség meglehetősen nagy eltérést mutat. A kiemelkedő képességű gyerme-
kek számára a kötelező, általános oktatáson túli fejlesztést ír elő. 

Bár a brit tehetséggondozás mérföldkövének az 1997-es „Kiválóság az iskolákban” (Excellen-
ce in Schools) című oktatásfejlesztési koncepció és a rá épülő oktatási törvény számít, már ezt 
megelőzően is számos kezdeményezés látott napvilágot. (Bővebben lásd a brit tehetséggondozás 
időrendi szakpolitikai kezdeményezéseit: Thomson, 2006:43.) 1973-ban londonban tartották 
a Tehetség Világkonferenciát. Törvényi keretek között elsőként 1977-ben, őfelsége oktatási 
ügyekért Felelős Tanfelügyelősége5 által kiadott „Tehetségek a középiskolákban”6 vitairat fog-
lalkozik teljeskörűen a tehetségek kérdésével és oktatáspolitikai vonatkozásával, amely egy 1975-
ben megkezdett empirikus kutatásra épül. 1983-ban alakult meg a NACE (National Association 
for Able Children is Education)7, amely összehozza mindazokat, akik érdekeltek a tehetséges 
gyermekek oktatásában és fejlesztésében. 

Az 1992. évi oktatási törvénnyel hozták létre az oFSTEd-et (oktatási Standardok Hivatala, 
office for Standards in Education) mint a minisztériummal szorosan együttműködő, országos 
szervezésű felügyeleti hatóságot. Feladata, hogy rendszeresen értékelje az állami iskolákat, s emel-
lett töltse be az oktatás minőségével és az iskolai standardokkal összefüggő valamennyi kérdésben 
a miniszter tanácsadójának a szerepét. értékelje, hogy az iskolák milyen minőségben teljesítik 
oktatási kötelezettségeiket, és felhívja a figyelmet azokra a pedagógiai területekre is, amelyeken 
belül az intézmények emelhetik, illetve kötelesek emelni munkájuk színvonalát.8 Az 1997-ben 
hatályba lépő oktatási törvény iskolafejlesztési szempontból az alábbiakra koncentrál:9

 5  őfelsége Tanfelügyeletének (Her Majesty’s Inspectorate – HMI) feladata az volt, hogy visszajelzést adjon a kormányzatnak 
a rendszer állapotáról. Ennek érdekében felügyeletet folytatott főként iskolákban, és bizalmas jelentéseket készített. Angliában és 
Walesben összesen több mint 500 felügyelő dolgozott. 

 6  17. Gifted Children in Middle and Comprehensive Secondary Schools. HMI Series: Matters for Discussion No. 4. Education 
in England. london: Her Majesty's Stationery office. Forrás: http://www.educationengland.org.uk/documents/hmi-discussion/
gifted.html 

 7  NACE weboldala: http://www.nace.co.uk/our-history 
 8  Az oFSTEd brit tanügyi felügyelet mőködése TárKI-TudoK Tudásmenedzsment és oktatáskutató központ zrt. Forrás: 

http://www.tarki-tudok.hu/file/kerekasztal/ofsted.pdf 
 9  White Paper (1997). Excellence in Schools (london: Her Majesty's Stationery office 1997 Presented to Parliament by the Secretary 

of State for Education and Employment by Command of Her Majesty. Education in England. london, Her Majesty's Stationery 
office. Forrás: http://www.educationengland.org.uk/documents/wp1997/excellence-in-schools.html 
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•	a	tanulási	teljesítmény	és	eredmények	javítására	ösztönöz;
•	kiemelten	kezeli	az	olvasást	és	számolást;
•	fontosnak	tartja	a	kisgyermekkori	nevelést,	mint	a	tanulás	megalapozásának	szakaszát;
•		a	teljesítmények	javítása	érdekében	hangsúlyosan	kezeli	a	tanulásszervezési	stratégiák	fejlesztését;
•		a	tanulói	teljesítmények	javítását	előtérbe	helyezve	megerősíti	az	iskolavezetést	és	a	pedagógus-

továbbképzést;
•		az	iskolafejlesztési	stratégia	alapjának	a	tanulói	teljesítmények	tervszerű	javítását	tekinti;
•		a	tanulás	támogatása	érdekében	innovatív	együttműködéseket	támogat.10

Az 1997-es „Kiválóság az iskolákban” (Excellence in Schools) című oktatásfejlesztési koncepció 
mutatta be a „Kiválóság a városokban” programot, melynek feladata volt, hogy kiszűrjék a leg-
tehetségesebb gyermekek 10%-át, létrehozzák a tehetségkoordinátorok hálózatát. A „Kiválóság 
a városokban” keretében indult a tehetségesek és kiemelkedő képességűek programja (Gifted 
and Talented – G&T) 2004-ben. 

2002-be alakult meg a Tehetséges Fiatalok Nemzeti Akadémiája, azaz a NAGTy (National 
Academy for Gifted and Talented youth), amely közvetlen elődje az IGGy programnak. 

2016 márciusában került előterjesztésre a parlament elé a „Kiválóság mindenütt” (Educa-
tional Excellence Everywhere) javaslat11, amely a következő 5 év stratégiáját határozza meg az 
oktatás területén. 

Az IGGY Program bemutatása

Az IGGy program elsődleges szándéka globális kérdéssé emelni a tehetségekben rejlő potenciál 
kiaknázását és annak felismerését, hogy egy gyermek tehetségének kibontakoztatása össztársa-
dalmi érdek. Nemzetközi programjával a világ tehetségeit, oktatási intézményeit, pedagógusait, 
professzorait, szakembereit, vállalatait szólítja meg, egy globális tehetséghálózat megteremtésével. 

a programot megvalósító szervezet

Az IGGy programot a Warwicki Egyetem hivatalosan 2007-től valósítja meg, azonban érdekes 
kifejteni a program előtörténetét. 2002 és 2007 között a Warwicki Egyetem az oktatásügyi 
Minisztériummal kötött ötéves megállapodása értelmében hozta létre a Tehetséges Fiatalok 
Nemzeti Akadémiáját, azaz a NAGTy-t (National Academy for Gifted and Talented youth), 
amely megkezdte a young, Gifted and Talented (yG&T) projekt működtetését. A program 
elsősorban a középiskolában kiemelkedő eredménnyel teljesítő diákoknak szólt. A projektet 
a szerződés végét követően a Centre for British Teachers (CfBT) hajtotta végre 2010 márciusáig. 

A NAGTy projekt 4–19 éves fiatalokat célzott meg, akiket az oktatási intézményük tehetsé-
gesnek, kiemelkedőnek minősített. A NAGTy szervezeten keresztül közel 200 000 11–19 éves 
fiatal kapott támogatást tanulmányaihoz, fejlődéséhez. 

A korábbi program lebonyolításából adódóan 2007-ben, az IGGy projekt megvalósításának 

 10  Cserna Krisztina Judit – Bognár Mária (2009): Oktatásfejlesztési tapasztalatok Nagy‑Britanniából, Oktatáskutató és Fejlesztő  
  Intézet., 2009. Forrás: https://www.ofi.hu/tudastar/tanulmanyok/oktatasfejlesztesi-090617-1 

 11  department for Education Educational Excellence Everywhere, 2016. Forrás: https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/508447/Educational_Excellence_Everywhere.pdf 
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kezdetekor az egyetem kiterjedt tapasztalattal rendelkezett a fiatalok tehetséggondozásában. 
Ahogyan kezdetben a NAGTy is, az IGGy program is nyári akadémia keretében biztosította 
a fiatal tehetségek továbbképzését, de felismerte, hogy a kiválasztott tehetségek számára a kö-
zösségiség és a folyamatos kapcsolattartás lehetősége további potenciált jelent. 

Az IGGy projekt megvalósításának végül a 2007-ben, a Warwicki Egyetemen rendezett 
Világ Tanács a Tehetséges Gyermekekért (World Council for Gifted and Talented Children 
(WCGTC) konferenciája adta a kezdeti lendületet.12 A konferencia keretében jelentették be 
az IGGy program kezdetét, amely pilot programjában 1 000 13–19 éves tehetséges gyermeket 
célzott meg a világ minden tájáról online tanulási programokkal, face-to-face lehetőségekkel, 
személyre szabott online képzési hálózattal, 150 fős nyári akadémiával. 

Az egyetem mintegy 50 akadémikusa és további mentorok vesznek részt a program meg-
valósításában, hogy biztosítsák a magas színvonalú, intellektuálisan érdekfeszítő tartalmak fo-
lyamatos szolgáltatását. Az IGGy projekt megvalósulása alatt a mentorok nagy figyelmet for-
dítanak a tudományosság magas színvonalának biztosítására, a programokhoz kapcsolódóan 
folyamatosan kutatások folynak a Warwicki Egyetemen berkein belül. 

a program felépítése és jellemzői

Az IGGy program egy globális oktatási közösségi hálózat, melynek célja a 13–18 évesek számára 
olyan tehetségfejlesztő program létrehozása, ami hozzásegíti a diákokat képességeik teljes mér-
tékű kiaknázásához. A tehetségekben a tudományos érdeklődést kihívásokon, vetélkedőkön 
keresztül tartják fent, melynek keretében a résztvevők virtuális pontokat, jelvényeket és alkal-
manként valóságos díjakat is nyerhetnek.

Mint nemzetközi, angol nyelvű online közösségi hálózat, az IGGy.net lehetőséget nyújt 
tagjai számára saját profil létrehozására, ismeretségek kötésére, kapcsolattartásra, nemzetközi 
együttműködések kialakítására egy biztonságos virtuális térben. A közösségi hálózaton keresz-
tül a program vezetői tudományos kihívásokon keresztül inspirálják a fiatalokat együttmű-
ködésre, ötleteik megvalósítására, tudományos vitákra a matematika, a természettudományok, 
a politika és a történelem tudományterületein, valamint a kreatív írásgyakorlatokon keresztül. 
Nemzetközi, angol nyelvű fejlesztőprogram lévén a diákok elsajátíthatják a tudományos terüle-
teken nemzetközileg alkalmazott nyelvet a prezentációk, előadások, versenyek révén. 

Korszerű, interaktív eszközök és multimédiás tartalmak, források, tanulást segítő ingyenes 
szoftverek állnak rendelkezésre az együttműködés és az egymástól való tanulás megteremtésére.
Az oktatást és a tehetségfejlesztést az alábbi eszközökkel valósítja meg a program: 
• projektek,	kihívások,	tevékenységek	széles	köre	különböző	tudományos	területeken	
• professzorok	és	mentorok	alkotta	támogató	hálózat	
• kapcsolatteremtés	tehetségekkel	a	világ	minden	tájáról	
• neves	tudósok	és	szakértők	által	készített	oktatási	segédanyagok,	videók
• konferenciák,	rendezvények,	face-to-face	tevékenységek,	diáktalálkozók
• támogatás	és	tanácsadás,	életpálya-orientáció	

Az IGGy életre hívását követően megvalósított pilot projekt sikeresnek bizonyult, így a pro-
jekt terjedését egyre több ország bevonásával biztosították. 

 12  university of Warwick announces new international venture for gifted young people. Forrás: http://web.archive.org/
web/20071026060942/http:/text.www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/university_of_warwick_announces_new_
international_venture_for_gifted_young_people1/
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Az IGGy hálózatban 2010 áprilisában 40 országból 2 500 diák vett részt, 2012-ben 6 000, 
2015-ben pedig a résztvevő diákok száma 80 országból már elérte 13  000-t. A gyors növeke-
déshez hozzájárult az IGGy.net social media oldalának elindítása 2012-ben, amelyen keresztül 
a projektben résztvevő fiatalok online közösségeket alkothatnak, profillal rendelkezhetnek, on-
line ismeretségeket köthetnek. Az IGGy.net rövid időn belül kivívta az „okos Facebook”, illetve 
a „gondolkodó tinédzserek Facebookja” címet, így egyre népszerűbbé vált a fiatalok körében. 
Az  IGGy program különlegessége továbbá abban rejlik, hogy a résztvevők saját érdeklődési 
területüknek megfelelő témákat vethetnek fel, ezekhez közreműködő partnereket kereshetnek, 
így téve még személyesebbé a projektben való részvételt. 

A tagok elsősorban saját érdeklődésüknek és motivációjuknak megfelelően online jelentkez-
hetnek, de az érvényes jelentkezéshez szükség van pedagógus ajánlására és a szülő beleegyezésé-
re is. Az ajánlás biztosítja a szervezet felé, hogy a jelentkező rendelkezik megfelelő potenciállal 
és érdeklődéssel a választott tudományos terület iránt. A formális jelentkezés egyfelől biztosíték 
a szervezet felé, hogy a hálózatban valóban motivált, tehetséges fiatalok vesznek részt, ugyan-
akkor biztosítja a megfelelő kereteket a biztonságos virtuális tér kialakításához a szülők és a fia-
talok számára egyaránt. A jelentkezést a szervezet értékeli és hagyja jóvá, egyéb intelligenciát 
mérő tesztet nem végeztetnek a jelentkezőkkel. 

Ma már a tagság az Eu-tagállamok jelentkezőinek ingyenes, az Eu-n kívülről jelentkező 
diákoknak az online platformon való részvétel lehetősége évi 50 fontba kerül. A program kere-
tében szervezett rendezvények, különösen a nyári akadémia, önköltségesek. Azonban az IGGy 
szociálisan érzékenynek minősül a hátrányos helyzetű tehetségeket illetően, számukra szponzo-
rált tagságot és a rendezvényeken ingyenes részvételt biztosítanak. Emellett nagy taglétszámot 
biztosító oktatási intézményeknek csoportos kedvezményt biztosítanak. 

alkalmazott módszerek

Az IGGy célja, hogy a tehetségeket önálló tanulásra és kritikai gondolkodásra ösztönözze, va-
lamint nemzetközi együttműködésen alapuló tudományos igényű munkára. A program fontos 
eleme, hogy a tehetséges fiatalok elgondolkodjanak a globalizáció hatásairól, miközben nemzet-
közi közösségeket hozzak létre. 

A multikulturális közegben való munka mellett fontos, hogy a program erősítse a diákok-
nak a saját tehetségükkel kapcsolatos identitását is. A gyermekeknek és szüleiknek, illetve az 
érintett pedagógusoknak gyakran nehézségeket okoz a tehetség(ük) megélése és/vagy elfogadá-
sa. Emellett a fiatalok gyakran korcsoportjuktól elszigeteltnek érezhetik magukat kiemelkedő 
intelligenciájuk miatt. Ennek feloldására az IGGy a közösségiség élményét nyújtja tagjainak. 

A programban alkalmazott módszerek a gamificationre, azaz az online térben való játékos 
formában való tanulásra épülnek. A kifejezés a játékok logikájára, és bevált játékmechanizmu-
sokra építő működésre utal az oktatás területén. A módszer újra értelmezi a felnövekvő generá-
ciók motivációs és kommunikációs struktúráját, illetve magának az információ feldolgozásának 
és közlésének a kultúráját is.

Mivel az érintett generációk életük nagy részét virtuális térben töltik, már a NAGTy nyári 
akadémiáin alkalmazták a „blended learning” modellt, amely az elektronikus (e-learning) és 
a hagyományos tantermi oktatás kombinációja. Hogy megértsük a virtualitás szerepét az IGGy 
projektben, fontos kifejtenünk a blended learning fogalmát. 

A blended learninget magyarul vegyes oktatásnak vagy kombinált tanulásnak  nevezzük. 
olyan tanítási forma, amely a hagyományos oktatási formákat vegyíti az e-learninggel. 
A blended learning segítségével tehát az olyan tananyagokat is „e-learningesíthetjük”, amelyek-
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hez szükség van az alkalmankénti személyes jelenlétre is. Ilyen alkalmakkor zajlanak a konzul-
tációk és a mentori tevékenységek. Az elektronikusan elvégezhető feladatok esetében pedig az 
e-learning módszereivel történő oktatásé és kommunikációé a főszerep.

A blended learning természetéből fakadóan tehát olyan oktatási technológia, mely a képzés-
hez változatos tanulási környezeti elemek (módszerek és eszközök), hagyományos és virtuális 
tantermi tanulási formák, személyes és távolsági konzultáció biztosításával, nyomtatott és elekt-
ronikus tananyagok segítségével, infokommunikációs eszközök révén a tananyagot kooperatí-
van, változatos módszerekkel, illetve egyénre szabott formában teszi hozzáférhetővé, biztosítja 
a tanulók előrehaladási ütemének ellenőrzését, értékelését.18 

Ennek megfelelően nincsen egy meghatározott „recept” az információk feldolgozására, a ta-
gok megválogathatják, hogy az interaktív oktatási segédanyagokból melyeket hasznosítják, mi-
lyen kihívásokban vesznek részt. Ez teszi lehetővé, hogy minden résztvevő saját érdeklődésének 
és fejlődési ütemének megfelelően személyre szabhatja a tanulási tapasztalatot.

Összegzés

Az IGGy program sajátságából adódóan a kezdeményezés kiváló példája a transznacionális 
szintű tudományos együttműködéseknek, és hozzájárul egy olyan tudományos klaszter kialakí-
tásához, amely igazodva a globalizáció kihívásaihoz, új elveket követ az innováció terjedésének 
és a versenyképesség javításának szolgálatában. 

Egy közösségi hálózatnak alapja a kooperáció. A tehetségeket már egészen fiatalon a nemzet-
közi együttműködéseken alapuló csapatmunkára nevelik, melynek tudományos keretet adnak 
a csatlakozó nemzetközi tudományos és oktatási intézmények, és további szereplők. 

A közösséghez való tartozás erősíti a résztvevőkben az értékteremtés motivációját, a csopor-
tot alkotó résztvevők sokszínű együttműködésben rejlő hatékonyságuk révén innovatív projek-
teket képesek megvalósítani egy konkrét kihívás megoldására. 
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Tehetséges gyerekek 
átfogó képességfejlesztése

Jó gyakorlat  
a tehetséggondozás terén a 
spanyolországi Murcia régióban

Bazsik-Sipos Katalin – Tomposné Hakkel Tünde – 
Gordon Győri János1

Spanyolország társadalma és gazdasága

Spanyolország társadalmát nagymértékben befolyásolja a tény, hogy több helyi kisebbséggel 
rendelkezik. A legjelentősebb a katalán, mely a mintegy 46 milliós népesség körülbelül 18%-át 
teszi ki. őket követik a galíciaiak, vagyis gallegók 6%-kal, és a baszkok kb. 2%-os aránnyal. 
A kisebbségi népcsoportokkal együtt az ország autonóm tartományokból épül fel, ezért is hív-
ják az „autonómiák államának”. A demokratikus államszerkezet történelmi értelemben vett 
relatív stabilitása azonban nem jelent változatlanságot, az intézményi berendezkedés az állandó 
mozgás állapotában van, melynek hatása az oktatásban és az országban működő tehetséggon-
dozás struktúráján is érzékelhető (Szilágyi, 2014).

Spanyolországban is, mint megannyi európai ország esetében, a tartósan alacsony születés-
szám, másodsorban a növekvő várható élettartam miatti elöregedés jelentős társadalmi prob-

 1  Bazsik-Sipos K., Tomposné Hakkel T., Gordon Győri J. (2016). Tehetséges gyerekek átfogó képességfejlesztése: jó gyakorlat a 
tehetséggondozás terén a spanyolországi Murcia régióban. In Gordon Győri J. (szerk.), A tehetséggondozás világa: 15 ország jó 
gyakorlata a tehetséggondozásban (pp. 83–93.). Budapest: CSINI 
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lémákat okoz. Jelenleg a népesség közel fele 25 és 54 év közötti, és az átlagéletkor 42 év (CIA, 
2015). Az elöregedő társadalom kihívásai mellett az országnak szembe kell néznie a bevándorlás 
okozta nehézségekkel is. Bár a bevándorlás hozzájárult a népesség növekedéséhez – 2013-ban 
a népesség 12%-a volt bevándorló (Portes, 2013) –, a foglalkoztatási szint javításához és a gazda-
sági fejlődés gyorsításához, valamint fiatalodást és fogyasztásélénkítést jelentett az ország szá-
mára, de ezzel együtt az idegengyűlölet is erősödött. 2007/2008 – 2011/2012 között az ortega y 
Gasset Intézet és a Princeton Egyetem longitudinális reprezentatív felmérést végzett a második 
generációs bevándorlók integrációja kapcsán.2 Ebből az is kiderült, hogy a közvélekedéssel és 
médiahírekkel ellentétben a bevándorlók többsége az országban marad, sőt, a 2012-es, máso-
dik adatfelvételből kiderült, hogy a 2008-ban megkérdezett – akkor 17-18 éves – fiataloknak 
a 80%-a folytatta is tanulmányait Spanyolországban (Portes, 2013).

A társadalmi feltételek mellett mindenképpen érdemes szemügyre venni az ország gazda-
sági hátterét és az állam által biztosított anyagi kereteket, melyekkel tehetséges fiatalok kibon-
takozását támogatják. A 2008-as gazdasági válság előtti tizenöt évben a spanyol GdP átlag 
3,5  százalékkal nőtt, majd 2009-ben a válság hatásaként történelmi mélységekbe esett vissza: 
3,6 százalékkal csökkent. rohamosan nőtt a munkanélküliség, fogyásnak indult a lakosság szá-
ma. 2014-ben az Európai unión belül egyébként is hagyományosan elég magas spanyol mun-
kanélküliség 25,9%-ra ugrott. Az állástalanság főleg a fiatalokat sújtja, a 15 és 24 év közöttiek 
munkanélkülisége ijesztően magasra, 55,5%-ra emelkedett (CIA, 2015). Mindazonáltal rövidtá-
von visszaszorult a korai iskolaelhagyás: a megszűnt munkahelyek és álláskilátások nélkül a fia-
talok inkább az oktatási rendszerben maradnak, hogy tanulmányaikat befejezzék. ugyanakkor 
éppen a kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt is egyre fontosabbá vált a tehetséggondozás. 

A spanyol oktatási rendszer

Spanyolországban az oktatás 6-16 éves kor között kötelező és ingyenes. A spanyol diákok 6 évesen 
kezdik az általános iskolát, és tanulmányaikat itt 12 éves korukig folytatják. 12 és 16 éves koruk 
között már középiskolába járnak, amelyet 16 és 18 éves koruk között a „Bachillerato” tanulmányi 
szakasz követ. A tanév szeptemberben kezdődik és júniusig tart (Bron-y-aur, 2014). Továbblé-
pésük az egyik évfolyamból a másikba automatikus módon történik, de kivételes esetekben az 
a tanuló, aki nem teljesítette a ciklus számára meghatározott (minimális) követelményeket, az is-
kolaév megismétlésére kötelezhető. A középiskolai bizonyítvány biztosít belépést a „Bachillerato” 
tanulmányi szakaszba, mely 2 éves képzést nyújt, és négy fő tanulási irányra oszlik: műszaki 
tudományok, humán tárgyak és társadalomtudományok, természet- és egészségtudomány vala-
mint a művészetek. Felsőoktatásba csak bachillerato birtokában lehet bekerülni.

Spanyolország a PISA-tesztekben nem szerepel túl jól: matematikai, olvasási és a tudomá-
nyos teljesítményük is az oECd-s átlag alatt marad (oECd, 2013). Az oktatási rendszer haté-
konysági gondjait mutatja, hogy az oktatásra fordított kiadások elég magasak, a GdP 4,3%-át 
teszik ki (ez közel annyi, mint a németországi ráfordítás). 

ugyanakkor a spanyol oktatási törvény országosan kötelező módon biztosítja, hogy a ki-
emelkedően tehetséges gyerekek a képességeiknek megfelelő előmeneteli lehetőséghez jussanak: 

 2  Spanyolország második generációs bevándorlóinak longitudinális vizsgálata (2013) – Investigación longitudinal sobre la segunda 
generación en España (2013). A kutatásban összesen 6900 főt kérdeztek meg 180 oktatási intézményben. összefoglaló tanulmány 
forrása: http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2013/05/resultados-IlSEG2013ok.pdf
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lehetővé teszi, hogy az életkoruknak megfelelő iskolai csoportnál gyorsabban haladhassanak. 
A tehetségfejlesztés egyre nagyobb figyelmet kapott az elmúlt években a spanyol oktatáspoliti-
kában, hiszen Spanyolország is, a többi Eu-tagállamhoz hasonlóan, saját versenyképességének 
növelési esélyét látja benne (Benyhe, 2011).

a tehetséggondozás nemzeti keretei

Spanyolországban az oktatási törvény előírja ugyan a tehetségek mint speciális nevelési igényű 
tanulók mielőbbi azonosítását és a tehetséggondozást, már a tehetséges tanulók azonosítása is 
számos problémát vet fel. A bevezetőben ismertetett autonóm önkormányzati rendszer egyik 
hátránya ilyen szempontból, hogy egységes tehetségfogalom gyakorlatilag nem létezik az or-
szágban. Így az a lehetetlen helyzet is előfordulhat, hogy egy tanuló átlagon felüli tehetségnek 
(superdotado), vagy kiemelkedő intellektuális tehetségnek (altas capacidades) számít az ország 
egyik régiójában, egy másikban azonban nem. A Tehetség Világa Alapítvány, amely 10 éve fog-
lalkozik a kiemelkedő képességűek támogatásával, tájékoztatásával, az alábbi módon határozza 
meg a tehetség fogalmát: 

 „Az intelligencia a gondolkodás, megértés, az információk feldolgozásának, felhasználá-
sának és jó értelemben vett kihasználásának képessége a problémák megoldásának érdekében. 
Amikor kiemelkedően tehetséges, rendkívüli intelligenciával rendelkező gyerekekről beszélünk, 
akkor ez a népesség felső 2%-át érinti, és erre már nagyon korán, a gyermekek 3-4 éves korában 
fény derül.” (El Mundo del Superdotado, 2015)3

Az oktatási, Kulturális- és Sportminisztérium 2013/2014-es adatai szerint csupán 15 870 di-
ákot oktattak a tehetséggondozás keretein belül, miközben a nemzetközileg elfogadott arány 
(2%) több mint 160 000 diák lenne. Jogosan merül fel a kérdés: hol vannak a kiemelkedő spa-
nyol tehetségek? A válasz részint az azonosításuk körüli problémákban is rejlik: a fel nem ismert 
kiváló képességű gyerekek nem részesülnek abban a speciális oktatásban, melyet maga az okta-
tási törvény ír elő számukra.4

A már említett „El Mundo del Superdotado” (Tehetség Világa) Alapítvány 2015 októberé-
ben adta ki a Jelentés a kiemelkedő tehetségek oktatásáról Spanyolországban című tanulmányt, 
mely teljes áttekintést ad az országos helyzetről, illetve sorra veszi az egyes régiók adatait és 
gyakorlatait. A tanulmány egy 10 pontos javaslatgyűjteményt is tartalmaz az oktatási rendszer 
módosítására annak érdekében, hogy a tehetséges tanulók ne kallódjanak el. 

A javaslataik a következők:
 1.  Egységes nemzeti definíciót kell meghatározni a tehetséges gyermekekre, mely magában fog-

lal – kreativitásától és iskolai teljesítménytől függetlenül – minden átlagon felüli tehetséget 
(130-as vagy afeletti IQ-val rendelkező), kiterjed a 120 vagy annál magasabb IQ-val rendelke-
zőkre, és a különböző specifikus tehetségekre (például a művészetek, sport területéről) is.

 2.  A klinikai szakpszichológusok értékelését más egészségügyi szakemberekével azonos értékű-
ként kell elismerni. Egy tanácsadó sem vitatkozik egy orvosi jelentéssel, hasonlóképp nincs 
értelme vitatkozni egy klinikai szakpszichológusi értékeléssel sem.

 3.  A tanárokat és segítő szakembereket ki kell képezni arra, hogy korán felismerjék a kiemelke-
dően tehetséges diákokat, és a legjobbat hozzák ki belőlük.

 3 Forrás: http://www.elmundodelsuperdotado.com/Informe2015/Informe2015.html
 4 uo.
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 4.  Fel kell gyorsítani a kiemelkedően tehetséges diákok oktatását; iskolai éveiket minimum 
3 évvel lehessen csökkenteni, az ehhez kapcsolódó bürokratikus ügymenetet le kell csök-
kenteni, hogy az intézmények a külön engedélyeztetést mellőzve ugyanannyira mindennapi 
intézkedésnek tekinthessék azt, mint pl. az évismétlést.

 5.  Minden iskolán belül az intellektuálisan kiemelkedően tehetséges gyerekek számára létre 
kellene hozni egy központot, ahol havonta részt vehetnek tanterven kívüli gazdagító progra-
mokon.

 6.  A diákokat érzékenyíteni kell a különbségekre, hogy a magas szellemi kapacitású társaikat 
elismerjék, tiszteljék, befogadják.

 7.  Elő kell segíteni speciális, állami és magán középiskolák alapítását a tehetségek részére, hogy 
szüleik speciális oktatást biztosíthassanak számukra.

 8.  A többi fejlett ország mintájára lehetőséget kell teremteni a kiemelkedően tehetséges fiatalok 
részvételére egyetemi, nyári, speciális egyetemi előkészítő programokban. 

 9.  Támogatni kell azokat a szervezeteket, melyek programokat kínálnak a kiemelkedően tehet-
séges diákok érzelmi, intellektuális fejlesztésére.

10.  Arra kell képezni a szülőket, hogy magas szellemi kapacitású gyermekeik oktatásában és 
érzelmi fejlesztésében együttműködjenek az állami hatóságokkal, hogy a gyermekük a társa-
dalom számára a maximumot adhassa.

Az oktatási hivatal által biztosított speciális órák vagy kurzusok a tehetségek számára

Katalónia „Törekvés és elmélyítés” program

Aragónia „Tehetségfejlesztés” program 29 intézetben

Kasztília–La Mancha
„Kitűnő érettségi” (órarenden kívüli plusz órákkal, de nem csak tehetséges diákoknak, 
hanem akinek jó jegye van)

Kantábria 2 nyári tábor 25-25 diák számára

Madrid
Oktatási gazdagító program tehetségesek számára (kb. 1  750 diák); 
Kitűnő érettségi kiváló teljesítményűeknek (nem csak tehetségeseknek)

La Rioja megállapodás egy alapítvánnyal, de nem csak tehetségekre specializálva

Navarra
szakértői Tanácsadó Csoport a speciális nevelési igényű gyerekek, köztük a tehetségek 
számára

Galícia barrié alapítvány 3.0 projektje

Murcia gazdagító műhelyfoglalkozások; speciális Tanácsadó Csoport a tehetségek számára

1. ábra: az oktatási hivatalok által biztosított speciális órák vagy kurzusok a tehetségek számára  
(Spanyol Oktatási, Kulturális és Sportminisztérium, 2015)

Akárhogy is, Spanyolországnak a tehetséggondozás területén jelentős elmaradást kell behoz-
nia az uSA vagy az oECd átlagához képest (El Mundo del Superdotado, 2015). 

Egységes, országos szintű tehetségprogram ugyan nem létezik még, az utóbbi évtizedekben 
azonban több kezdeményezés indult az egyes régiókban.
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A Murciai Egyetemen 1992 óta foglalkoznak a kiemelkedő tehetségek vizsgálatával. Mára 
több szinten kialakult rendszere működik a tehetségek iskolákon belüli és iskolán kívüli fejlesz-
tésének. A továbbiakban az itt kialakított programot ismertetjük részletesebben.

Tehetséggondozás murcia5 autonóm közösségben

A Murciai Egyetemen 1992-ben dolores Prieto vezetésével megalakult egy kutatócsoport, amely 
a kiemelkedő képességű tanulók felismerését, speciális képességeik tanulmányozását és meg-
felelő tanárok képzését tűzte ki célul (Sánchez & Gómez & Fernández, 2012). A tehetséggon-
dozás vizsgálata, fejlesztése a kezdetektől fogva kapcsolódott az intelligenciavizsgálatokhoz. 
Napjainkban egyre több kutató véli úgy, hogy a kiemelkedő tehetségeket jellemző teljesítmény 
vagy potenciál nem csupán magasabb intelligenciájuknak köszönhető, hanem egy sor szemé-
lyiségjegy és egyéb változók összessége adja a kiemelkedő tehetséget (Castelló & Batlle, 1998). 
A murciai régióban a 2013/2014-es tanévben végzett minisztériumi felmérés adatai szerint az 
összes tanuló 0,9%-át, 2 571 tanulót határoztak meg kiemelkedő képességűként (Gobierno de 
Espana, 2015). Mint azt az alábbi diagram is szemlélteti, ez azt jelenti, hogy Spanyolországban 
ez a régió büszkélkedhet a legnagyobb aránnyal az ilyen típusú gyerekek tekintetében – noha az 
elérendő 2%-hoz még így is sokat kell tenni.

2. ábra: az egyes autonóm közösségekben speciális oktatásban részesülő (felismert) tehetségek aránya  
az összes beiratkozott diák közt (%) (Spanyol Oktatási, Kulturális és Sportminisztérium, 2013)

A tehetségeket három tulajdonságcsoport jellemzi különösen:
• 	Átlagon	 felüli	 IQ:	 ami	 tükröződhet	 a	 kiváló	 iskolai	 teljesítményben,	 előre	 jelezheti	 a	 diák	

jövőbeli fejlődését, azonban önmagában nem jelenti azt, hogy tehetséges.
• 	Magas	szintű	kreativitás:	a	diákok	eredetiek,	leleményesek,	újítóak	és	különlegesek.	A	kreativi-

tás itt nem adottságként, hanem egy komoly munkát igénylő kreatív folyamat eredményeképp 
értendő.

• 	Nagy,	nehéz	feladatok	iránti	elköteleződés;	energiabefektetés	a	nehéz	feladatok	megoldásába,	
megvalósításába, kitartás, sikervágy.

 5  Murcia tartomány önállóan alkotja Spanyolország egyik autonóm közösségét, székhelye Murcia város. A tartomány lakossága 
1,2 millió fő.
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a murciai program felépítése és jellemzői  

Murcia régióban – sok más autonóm közösséghez hasonlóan – a tantervek regionális szabályo-
zása is előírja a tehetségek kiemelt kezelését.6

Murciában 2003 óta azonosítják egy új módszerrel a kiemelkedően tehetséges diákokat.7 
A programjaikat 2006-ban indították, egyrészt azért, hogy ezeknek a diákoknak megfelelő okta-
tást tudjanak biztosítani, másrészt, hogy lehetőséget teremtsenek az iskolán kívüli továbbfejlesz-
tésükre. A jellemző tulajdonságaikat részletesen leírva a kiemelkedő tehetségek különböző típu-
sait a következőképpen határozták meg: egyszeres vagy speciális tehetség; többszörös tehetség; 
komplex tehetség (ezen belül elméleti/figuratív/művészeti-figuratív) (Castelló & Batlle, 1998).

A kialakított módszereket először a 2006/2007-es tanévben alkalmazták – akkor még csak 
két iskolában, azóta több módosítás is történt; a jelenleg is működő rendszert az alábbiakban 
mutatjuk be részletesen.

A tehetséggondozás három fő pilléren alapszik:
 1.  A tehetségek számára előnyben részesített iskolák kijelölése, ahol a tantestület alakítja ki szá-

mukra a megfelelő oktatási programot különböző szintű intézkedések (lásd lentebb) be-
vezetésével. Ezek az intézmények rendszerszerűen biztosítanak lehetőségeket és forrásokat 
a  tehetséges diákok harmonikus fejlődése érdekében (kognitív, kreatív és érzelmi téren). 
Másrészt működtetnek tehetséggondozó projekteket, és hangsúlyos a tanárok speciális, te-
hetséggondozás irányú képzése. 

 2.  Iskolán kívüli gazdagító műhelymunka a kivételes képességű gyerekek számára. Itt a diákok 
érdeklődésüknek megfelelően az iskolai órákon kívül, tanári vezetéssel végzett projektmun-
kában tevékenykedhetnek. 

 3.  Speciális Pszichopedagógiai Tanácsadó Csoport és Oktatási Forrásközpont koordinálja az isko-
lák (és pályaválasztási tanácsadók) összes, tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységét.

Murcia régióban a kiemelkedő tehetségek hatékony fejlesztésének az iskolai szinten kialakí-
tott, tantervhez köthető intézkedései a következők:
	 •	 	Általános	intézkedések:	tanórai	differenciálás,	a	tananyag	mélységben	történő	gazdagítása,	

a  tananyag kiegészítése az egyes diákok motivációja és egyéni érdeklődése alapján a diák 
által összeállított témákkal.

	 •	 Speciális	intézkedések:	a	tananyag	adaptálása,	egyes	diákokra	szabott	tartalmi	gazdagítása.	
	 •	 	Rendkívüli	intézkedések:	az	egyes	oktatási	szakaszok	és	tanórák	rugalmas	kezelését,	azaz	gyor-

sítását jelentik; a diák idősebb tanulók csoportjába kerülhet (tempóban történő gazdagítás). 
Fontos, hogy ezek a módszerek egymásra épülnek, amennyiben az egyik módszer nem kielégítő, 
akkor adoptálható a következő szint. 

Az iskolai kereteken kívül a kiemelkedő képességű diákoknak lehetőségük van rendszeres és 
szervezett, de az iskolai munkánál kevésbé szabályozott tevékenységekben is részt venni, ahol 
más iskolákba járó tehetséges gyerekekkel találkozhatnak, ezek az ún. műhelyfoglalkozások. 

 6  Egyéni tanrend szükségessége, kihívások biztosítása, tananyagbővítés az iskolai kereteken belül. Kivételes esetben biztosítja a le-
hetőséget a felsőbb évfolyamok végzésére, az iskolai napok maximum 20%-ában.

 7  A tehetségek felismerésében a Castelló–Batlle-féle (1998) azonosítási rendszerben alkalmazott három módszert  kiegészítették két 
újabb eszközzel, a személyiségjegyek vizsgálatával és a diákok szocio-emocionális jellegzetességeinek elemzésével.
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Ezek főként kutatásra, felfedezésekre lehetőséget adó olyan foglalkozások, ahol komplex és vál-
tozatos formában zajlik a diákok érdeklődéséhez alakított program.

A gazdagító műhelyfoglalkozások célja a szociális és értelmi képességek (gondolkodásmód, 
kreativitás, szerepjáték, döntéshozás, együttműködés, kritikai gondolkodás) fejlesztése felada-
tok, problémák megoldásával. Ezek rendszerint olyan élvezhető és szórakoztató feladatok, ame-
lyekkel tapasztalati úton tanulhatnak az érdeklődő diákok. Tartalmuk szerint 3 blokkba szer-
veződnek a tevékenységek:
	•	 	Szórakoztató	matematika	(szimbolika, üzenetek reprezentálása; számok és különleges tulaj-

donságaik; számrendszerek; kriptogramok és mágikus kódok; terület és térfogat; matemati-
kai topológia; zene és matematika kapcsolata; geometria a szappanbuborékban).

	•	 	Különleges	gondolkodásmód	–	kreativitás	(változatos feladatok különböző témakörökben: olim-
piák, rejtélyek megfejtése és történetmesélés, csillagászat, művészet, zenei ritmus, városépítés).

	•	 	Szociális	készségek	(verbális és nonverbális kommunikáció; társadalmi érintkezés; asszertivitás; 
konfliktuskezelés; együttélés normái).

A programok célcsoportja elsősorban a Speciális Pszichopedagógiai Tanácsadó Csoport, il-
letve a középiskolai pályaválasztási tanácsadók által kiemelkedő tehetségként azonosított álta-
lános és középiskolás diákok. 

A program megvalósításának helyszínei a kiemelkedő tehetségekkel is foglalkozó murciai 
általános és középiskolák, ahol kéthetente szerveznek 2 × 1,5 órás alkalmakat (egyik héten az 
általános iskolások, másik héten a felsőbb évesek számára, de a csoportok átjárhatók). A cso-
portlétszám 5 (alsósok) és 12 (felsősök) fő közt alakul. 2010-ben 16 csoportban több mint 180 
gyerek vett részt ilyen foglalkozásokon.

A műhelymunka megvalósításában az oktatási Tanács tagjai (koordináció), a Murciai Egye-
tem kutatócsoportjának tagjai (feladattervezés, értékelés), a Speciális Pszichopedagógiai Segítő 
Csoport (tanácsadás a tananyag kidolgozásában, illetve ellenőrzés), a tehetséggondozásban kép-
zett és tapasztalt tanárok (csoport vezetése), és külső szakértők (egyes témák kidolgozása) is 
közreműködnek.8

hogyan zajlik a műhelymunka?9

A diákok kutató projektekben vesznek részt, melynek fázisai: a témaválasztás, előzetes hipo-
tézisek feltevése és a kutatási irány kijelölése, munkatervezés, információgyűjtés, eredmények 
összesítése.

Az átfogó képességfejlesztés érdekében 4 tematikus blokk köré szerveződnek a programok:

	 •	 	Tudományos-technológiai (matematikai-logikai, tudományos-technológiai gondolkodás 
fejlesztése)

	 •	 	Nyelv és irodalom (szövegértés és kifejezésmód)
	 •	 	Művészeti (integrált művészet a művészi kifejezőképesség fejlesztésére)
	 •	  Szociális-érzelmi (érzelmi és szociális képességek fejlesztése)

 8  Consejería de educación, r. d. (2008). Talleres de enriquecimiento extracurricular. Forrás: http://diversidad.murciaeduca.es/
altascapacidades/docs/talleres_enriquecimiento2008.pdf

 9 rojo et al. (2010). Talleres de enriquecimiento extracurricular para alumnos de altas habilidades.
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A projektek megszervezésénél fontos módszertani szempont, hogy előzetes ismeretekre épüljön 
rá, és figyelembe vegye a diákok eltérő tanulási sebességét. A projektekben elérhető célokat tűznek 
ki, és prioritás a tanultak gyakorlati hasznosítása, illetve az általánosítás képességének fejlesztése. 
A visszacsatolás tekintetében lényeges, hogy ezeken a foglalkozásokon a diákokat megtanítsák 
arra, hogy az elkövetett hibáikat ne kudarcként, hanem a továbbfejlődés lehetőségeként értékeljék. 

A projektek értékelése folyamatos és többszintű, elsősorban a módszerek hatékonyságára, 
a projekt hasznosulására irányul. Az értékelésben szerepet játszanak a tanárok, a diákok, a szü-
lők és az oktatási Tanács visszajelzései is.

A 2006-2009-ig tartó időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy a programokban résztvevő 
tanulók az idő előrehaladtával egyre komfortosabban és biztosabban érzik magukat egymás 
közt. A foglalkozások során eltűnik a kezdeti félénkség és a kirekesztettségtől való félelem. 

A diákok a tanév végén kérdőíves formában értékelik a műhelyfoglalkozásokat. A foglalko-
zások tartalmát nagyon pozitívan értékelték, a leghasznosabbnak a tanultak gyakorlati alkal-
mazásával kapcsolatos ismereteket tartották. A kisebbek (3-4. osztályosok) nem javasoltak vál-
toztatást a programban, a nagyobbak több javaslatot is tettek: pl. hogy legyen több kirándulás, 
vagy külső helyszínen megvalósuló program. Pozitív volt még az is, hogy a visszajelzések szerint 
erősödtek a diákok közötti kötelékek a csoportokban. 

A közreműködő tanároktól kapott kvalitatív értékelés azt mutatta, hogy az elméleti felada-
tokhoz képest a diákok inkább kedvelik a kreatívabb, mindennapi élethez kapcsolható gyakor-
lati feladatokat. Megemlítették továbbá, hogy a diákok élvezik ezeket a műhelyfoglalkozásokat.

A szülők visszajelzéseiből kiderült, hogy elégedettek a műhelyfoglalkozások menetével, 
ugyanakkor egy weblap elkészítését javasolták, ami tapasztalatcserét elősegítő fórumként is mű-
ködhetne.

A külső, bevont szakértők kvalitatív érékelései alapján a diákok motiváltságának és a közre-
működő tanároknak köszönhetően a foglalkozások kielégítően haladnak. 

Végül, de nem utolsósorban megemlítendő a tehetséggondozás területén a tevékenységek 
koordinálására létrehozott Speciális Pszichopedagógiai Tanácsadó Csoport. Ennek megalakítását 
az oktatási Tanács 2011-es rendelete írta elő, célja a tanácsadás és tájékoztatás a többi tanácsadó 
szolgálat és az oktatási Felügyelet, illetve az oktatási intézmények számára. Hozzá tartozik 
továbbá az Oktatási Forrásközpont is, amely a speciális eszközöket szolgáltatja az intézmények 
számára, emellett közreműködik a tanároknak, tanácsadóknak és szülőknek szóló hivatalos 
tevékenységekben (kurzusok, szemináriumok, tematikus napok stb.), és a gazdagító műhely-
munka feladatainak kidolgozásában technikai tanácsadói feladatokat lát el.10

Mint láttuk, Murcia tartományban 2009 óta már rendeletben szabályozzák, hogy a te-
hetséges gyerekek a teljes és kiegyensúlyozott képesség- és személyiségfejlődésük érdekében 
pszichopedagógiai szakvélemény alapján egyéni tanrend alapján tanulhassanak; az iskolában 
általános vagy speciális segítségre jogosultak; és szükség esetén lehetőség van a rugalmas tan-
menetre. 

A Murciai Egyetem a fentiek mellett a tehetséggondozásban résztvevő tanárok számára se‑
gédanyagot dolgozott ki, melyben felhívja a figyelmet a mielőbbi tehetségazonosítás jelentőségé-
re, a tehetséges diákok támogatásának fontosságára, hiszen a magas intelligenciaszint közel sem 
jelenti azt, hogy ezek a diákok ne szorulnának támogatásra, irányításra. ugyanakkor felhívják 
a figyelmet arra is, hogy ne kezeljék szegregáltan őket. Kiemelik, hogy nem szükséges, hogy 
a tanár speciális szakértő legyen, lényegesebb a különböző elképzelésekre való nyitottság. 

 10 Forrás: http://diversidad.murciaeduca.es/altascapacidades/
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„A tanár nem a tudás egyedüli forrása, hanem a tanulási folyamat irányítója.” (oktatási 
Tanács, 2008).

Az egyetem a kiemelkedően tehetséges gyerekek szülei számára is kidolgozott egy tájékoztatót, 
melynek lényege, hogy a tehetséges gyerekek is olyanok, mint a kortársaik, így vannak erősebb 
és gyenge pontjaik is, így kell őket elfogadni. Nem szabad rájuk nyomást gyakorolni, vagy 
elvárni, hogy minden téren jól teljesítsenek, de irányítani és segíteni kell őket, széleskörű lehe-
tőséget kell biztosítani a tanulásra (nyelvek, internet, zene, informatika). Fontos, hogy figyelmet 
fordítsanak az érzelmi nevelésre is (kitartás, tolerancia), és a fegyelemre: „A tehetség soha nem 
lehet mentség a nem megfelelő viselkedésre.” és nem utolsósorban, kérjen a szülő segítséget, ha 
arra van szükség (oktatási Tanács, 2008). 

Végezetül egy konkrét példán keresztül mutatjuk be a murciai tehetséggondozás gyakorlatát.

Egy murciai középiskola tehetséggondozó programja11 

résztvevők, források

A 2014/2015-ös tanévben a murciai Juan de la Cierva y Codorníu középiskolában 55 kiemelten 
tehetséges diák tanult. Többségüket már az általános iskolában azonosították, de néhányan az 
intézet Pályaorientációs Csoportjának javaslata alapján kerültek a programba. A tehetséggon-
dozás 3 módon zajlik az iskolában: gazdagító programokkal (a tanterv tartalmi és módszerta-
ni módosításával); kommunikációs-, kreatív- és érzelmi készségeket fejlesztő programokkal; és 
nem utolsósorban az iskola és a diákok, illetve szüleik közt szervezett folyamatos kommunikáci-
ós és tájékoztató programok révén. Mindezeket a szülőkkel együttműködésben valósítják meg, 
a módszereket és programokat egyeztetik velük. A kiemelt gyerekek tehetség típusait (matema-
tikai, összetett stb.) azonosítják, és ennek megfelelően alakítják a programokat számukra.

A humán erőforrást a tanári kar és az egyes programokba bevont szakértők, specialisták 
mellett az iskola régi tanárjai és diákjai, valamint önkéntesek jelentik.

A szükséges eszközöket és feltételeket (helyszín, könyvtár, dokumentációk, stb.) az iskola 
biztosítja, de számítanak a szülői testület, illetve támogató cégek anyagi együttműködésére is.

a középiskolai program elemei

A tehetséges diákok számára a szakos tanárok az egyes tantárgyakra külön-külön kidolgozzák 
a gazdagító tevékenységeket. (Például kémia-fizika szakterületen önálló kísérleteket végeznek, 
meteorológiai állomást készítenek saját mérésekhez; diákolimpián indulnak, vagy pl. külön 
standdal vesznek részt a regionális Tudomány-Technológiai Hét programján.) Emellett az isko-
la a kiemelten tehetséges diákok számára változatos, nyitott projekteket, klubokat, műhelyeket 
szervez, melyeken egyébként bárki részt vehet. Az érzelmi intelligencia fejlesztését szolgálja pl. 
a pozitívpszichológia-kurzus, melyen a tanítók mellett a szülők és a diákok számára is megszer-
veznek, míg a kreativitás fejlesztését motorikus pl. lEGo-robotépítő foglalkozás (heti 1 × 2 óra) 
biztosítja. A végzős diákok kutatóprojektben vehetnek részt, melynek végső eredménye a ta-
nár iránymutatásával elkészített publikáció, illetve a diákoknak tartaniuk kell egy nyilvános 
előadást a munkájukról, az eredményeket egy bizottság előtt kell megvédeniük. Ezek mellett 

 11 „Sueños” (álmok) 2014/2015 (Proyecto de actuación con el alumnado de altas capacidades)
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az iskolában – a teljesség igénye nélkül – zenei, színházi, újságírói műhelyfoglalkozásokat is 
szerveznek számukra.

a tehetséggondozás sikere érdekében tett egyéb iskolai intézkedések

Az iskola fontosnak tartja a tehetséges gyerekek szüleivel való folyamatos kapcsolattartást, az 
információáramlást. Cél, hogy a szülők ne csak az éppen folyó projektekről tudjanak, hanem 
a pályázatokról és lehetőségekről is, amik nyitva állnak a gyermekeik előtt, mert tapasztalatuk 
szerint sok pályázatra csupán az információhiány miatt nem jelentkeznek. A szülők értékelései 
alapján folytatják a munkát, segítik a pályáztatást, odafigyelnek a szülők elérhetőségeinek fo-
lyamatos frissítésére.

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy az általános iskolából középiskolába való át-
menet nehézséget jelent, ennek megkönnyítésére folyamatosan egyeztetnek a diákok egykori 
általános iskoláival; negyedévenkénti találkozókat javasolnak a tanárok és az egyes általános 
iskolák képviselői közt.

Az érintett gyerekek szülei számára nevelési tanácsadás és a gyerekekkel kapcsolatos problé-
mák megoldásához való segítés céljával megszervezik az ún. Szülők Iskoláját (beszélgetős mű-
helyfoglalkozások) a pozitív pszichológia és az érzelmi intelligencia témakörében. 

A tanárok pedig folyamatos továbbképzésen vesznek részt, egyrészt a tanári közösségen belül 
szervezett tapasztalatcserék révén, másrészt az iskola információt is nyújt az érdeklődő tanárok-
nak (könyvek, linkek, tanfolyamok, cikkek). 

az iskolai tehetséggondozó program értékelése

A programkoordinátor, az igazgató és a pedagógiai vezető alkotta csoport hetente ülésezik a 
program kapcsán. Minden tevékenységre kidolgoztak egy értékelést, így folyamatosan tudják 
követni a folyamatokat, illetve a felmerülő nehézségeket. Minden kiemelkedően tehetséges di-
ákról készítenek egy év végi tájékoztatót a család számára a diák által végzett munkáról és 
az elért tanulmányi szintjéről. A pedagógiai bizottság minden harmadik negyedévben értékeli 
a programot, és javaslatokat tesz. Ezen felül minden egyes műhelytevékenység általános műkö-
dését értékelik a résztvevő tanárok.

A murciai programok tanulsága

A murciai tehetséggondozás esete jól mutatja, hogy egy hatékonyan működő tehetséggondozó 
program soha nem önmagában áll, hanem mindig egy egész, jól felépített és elemeiben egymás-
hoz hangolt rendszer egészébe illeszkedik. Alapvető követelmény, hogy a tehetséggondozásnak 
törvényi vagy szabályozási háttere legyen, amelyre építve aztán az adott társadalom egyes régiói, 
intézményei meg tudják fogalmazni a saját lehetséges és kívánatos programjaikat a tehetséggon-
dozás terén. Ezek a programok olykor csak az iskolák kereteiben működnek, de ma már egyre 
gyakoribb, hogy tartalmi, szervezési, finanszírozási vagy egyéb szempontokból túllépnek az 
iskolák keretein, az iskola csak egy láncszemét alkotja az egymáshoz kapcsolódó, egymással ösz-
szekapcsolható tehetséggondozási láncszemeknek. Egy ilyen rendszer akkor kompakt eléggé, ha 
valamilyen konzisztens elgondolás is ott áll mögötte a tehetség és a tehetséggondozás mibenlété-
re vonatkozóan. Némi merészséggel majdhogynem az mondható, hogy fontosabb az, hogy ezek 
egy rendszert alkossanak, mint az a tény, hogy a tehetség rigorózus akadémiai elméleteit tekint-
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ve az adott rendszer megfelelne-e a legmagasabb tudományos, szakmai elvárásoknak vagy sem. 
Amennyiben ugyanis egy ilyen rendszer rendelkezésére áll a gyakorlat szakembereinek (vagy ők 
maguk képesek egy ilyet kidolgozni), akkor annak egyes vonatkozásai (a rendszer tudományos 
rigorózusságától függetlenül) kreatívan lefordíthatók a gyakorlat, a helyi igények és lehetőségek 
nyelvére. Ami viszont éppen azt a rugalmasságot biztosítja, ami a tehetséggondozás gyakorlati 
részéhez mindig szükséges, hiszen a tehetséggondozásban soha nem tipikus tanulók tipikus 
fejlesztéséről van szó. A murciai példában éppen ez a kreativitás érhető jól tetten a programban: 
a megfelelő mögöttes szabályozókra épített helyi elgondolások a tehetség és a tehetséggondo-
zás mibenlétére vonatkozóan egy olyan kompakt, de rugalmas rendszer felépítéséhez vezettek, 
amelyben nagyon széleskörűen és hatékonyan lehet a tehetségek kibontakozását segíteni. 
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közép-kelet-európai fiatalok 
számára

Paksi Adrienn – Gordon Győri János1

Szlovákia társadalma

1946 és 1989 között a Csehszlovák Köztársaság államszövetségként működött. Azonban 1993. 
január 1-jén a szövetség két részre oszlott, Szlovák és Cseh Köztársaságokra. A két részre való 
szétválás óta Szlovákiában parlamentáris demokrácia működik, és államfő vezeti az országot. 
Szlovákia nyolc régióból áll, és 2004-ben csatlakozott az Európai unióhoz. 

 1  Paksi A. és Gordon Győri J. (2016). Szlovák kezdeményezések a tehetséges fiatalok fejlesztése érdekében: a lEAF Academy tehet-
séggondozó programja közép-kelet-európai fiatalok számára. In Gordon Győri J. (szerk.), A tehetséggondozás világa: 15 ország jó 
gyakorlata a tehetséggondozásban (pp.  95–104.). Budapest: CSINI
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Az ország többnemzetiségű, ahol a történelemre is visszanyúló feszültségek tapasztalhatók 
a kisebbségekhez kapcsolódóan. A legjelentősebb kisebbséget a magyarok alkotják, akik első-
sorban az ország déli területein élnek.2

1945 előtt éltek németek is a területen, azonban a kitelepítések miatt számuk megcsappant.
A kommunista időszak vallásellenes propagandája ellenére viszonylag sok a vallásos ember 

az országban, a lakosság háromnegyede vallotta magát valamelyik vallás hívének a legutóbbi 
népszámláláskor. A legtöbben katolikusok, de jelen van az evangélikus, görög katolikus és a re-
formátus vallás is.3

Szlovákia gazdasága

Szlovákia rövid idő alatt igen nagy fejlődési utat járt be: az 1990-es években az öröklött ipar 
válsága, magas munkanélküliség volt jellemző, amit az ezredforduló tájától gyors átalakulás 
követett, a betelepülő autógyáraknak köszönhetően csökkent a munkanélküliség, nőtt az or-
szág jövedelme, és átalakult a gazdaság szerkezete. ugyanakkor a fejlődés árnyoldalaként nőttek 
a regionális különbségek Kelet- és Nyugat-Szlovákia között.4

Az 1990-es évek végén indult meg a szlovák állam fejlődése, ami igen gyors felzárkózást 
tett lehetővé. Ennek hátterében a gazdaságpolitika változásai álltak. A gazdasági növekedést 
erősítő, vállalkozóbarát környezetet alakítottak ki, egyszerűsítették az adózást és kedvezménye-
ket nyújtottak külföldi stratégiai beruházóknak. Emiatt fokozatosan visszaszorult a fekete- és 
a szürkegazdaság, a bevezetett egykulcsos, 19%-os adókulccsal nőtt az állam bevétele. Mindezek 
mellett komoly megszorításokat vezettek be, például csökkentették a szociális kiadásokat, ami 
elsősorban az elmaradottabb keleti országrészben okozott feszültségeket.5

A szlovák közoktatási rendszer

A szlovák oktatási rendszer három fő szakaszra osztható: az általános iskolai képzésre, a középis-
kolai képzésre és a felsőoktatásra. A tankötelezettségi idő 10 év, mely 6–16 éves korig tart.6

Az oktatásügyért, Tudományos Kutatásért és Sportért Felelős Minisztérium felel az okta-
tásügyet érintő stratégiákért és a velük kapcsolatos politikáért. A Minisztérium meghatározza 
az oktatási programok tartalmát, továbbá illetékes a pénzügyi háttérrel kapcsolatban is. Az ok-
tatási rendszer Szlovákiában csakúgy, mint Magyarországon is, az általános iskolával kezdődik, 
és minden 6. évét betöltött gyermek számára kötelező. Az alsó tagozat után a gyermekek felső 
tagozatban vagy 8 osztályos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat. 

Szlovákiában az alapiskola többnyire 9 osztályból áll, de igény szerint indítható ún. nulladik 
osztály is. A nulladik osztály olyan hátrányos helyzetű tanulók részére jött létre, akik betöltöt-
ték a hatodik életévüket, de még nem iskolaérettek (olvasási problémák, rajzolási problémák 
stb.) és így kevesebb eséllyel indulnának neki az első osztálynak.7

 2  Sulinet:. Szlovákia földrajza. A szlovák állam nemzetiségei és népessége. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/
foldrajz/regionalis-foldrajz/szlovakia-foldrajza/a-szlovak-allam-nemzetisegei-nepessege

 3 uo.
 4 Sulinet: Szlovákia földrajza. A szlovák gazdaság fejlődése.
 5 uo.
 6 dPr módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban. Nemzetközi helyzetkép. 167.
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Az általános iskolában a diákok 6 éves koruktól 15 éves korig tanulnak: alsó tagozatban 6–10 
éves koruk között, felső tagozatban pedig 10–15 éves korok között. állami intézményben a ta-
nulók térítésmentesen vehetnek részt az oktatásban, ez alól természetesen kivételek a magán ál-
talános iskolák és gimnáziumok. Szlovákiában törvényileg határozzák, hogy nappali képzésben, 
a középiskolákban maximum 30 fő vehet részt az oktatásban. A gimnázium – ahol a tanulók 
18 éves korukig tanulnak – mellett a tanulóknak lehetőségük nyílik középfokú szakiskolában 
folytatni tanulmányaikat, ezek a szakiskolák minimum 2 éves és maximum 5 éves oktatási 
program keretén belül készítik fel a tanulókat a kiválasztott szakirányra. A középiskola Szlová-
kiában is érettségivel zárul, melynek sikeres teljesítésével a tanulók főiskolákon vagy egyetemen 
folytathatják tovább tanulmányaikat. 

Az egységes európai felsőoktatási rendszer kialakítását Szlovákiában nemcsak a hivatalos 
kihirdetésekor, hanem már a gondolat első nyilvánosságra hozatalakor, a 90-es évek elején po-
zitívan fogadták. A szlovákok oktatáspolitikai reformok iránti fogékonyságára jellemző, hogy 
a rendszerváltás után, de még 1993 – a Cseh és a Szlovák Köztársaság békés szétválása – előtt, 
a duális felsőoktatás keretein belül lehetővé tették a felsőfokú szakképzések, illetve a mai alap-
képzéseknek megfelelő képzések indítását. Ennek ellenére a 90-es években nem volt jellemző az 
alapszintű képzések nagy száma.8

A szlovák egyetemek képzett szakembereket készítenek fel művészeti, szociális, gazdasági és 
tudományos területeken. Az országban jelenleg 20 állami, 10 magán, 2 katonai és 4 teológiai 
egyetem és főiskola is működik. Három egymásra épülő szinten tanulhatnak a diákok, mind-
három a szakdolgozat prezentálásával és megvédésével zárul. Az első szint a bachelor, amely 
3-4 évig tart, ezután a master (amely lehet művészeti, társadalomtudományi, természettudomá-
nyos vagy mérnöki képzés) és 4-6 évig tart, majd a doktori fokozat megszerzése. 

A szlovák oktatási rendszerben is – az egységes európai struktúrának megfelelően – a 3. lép-
csőfok a Phd-képzés (3–5 éves). Emellett a mesterfokú diplomával rendelkezők alacsonyabb 
szintű doktori vizsga (rigorózna skúška) letételével az önálló kutatást hangsúlyozó, szakterüle-
tüknek megfelelő, doktori címet szerezhetnek.9

Szlovákia legrégebbi egyetemét, az Academia Istropolitanát 1456-ban Hunyadi Mátyás 
(Matthias Corvinus) alapította Pozsonyban. Jó néhány évszázad múlva, szintén Pozsonyban ala-
pították a Comenius Egyetemet is, amely 1919-es létrejöttével meghatározó eseménynek számí-
tott, és nagyban befolyásolta az ország kulturális és szociális fejlődését. 1948 után a felsőoktatás 
állami felügyelet alá került, a döntéshozók pedig elfogadták, hogy egységes oktatási alapelvekre 
van szükség. A következő mérföldkőnek a 172/1990. számú törvénykönyv bizonyult, amely a 
felsőoktatás területére vonatkozóan kimondta, hogy a felsőoktatási rendszernek tükröznie kell 
az európai rendszereket, különös tekintettel a tudományos szabadságra és a tanulmányi prog-
ramok területeire. 2002-ben új oktatási törvény lépett hatályba, melyet azóta számtalanszor 
kiegészítettek. A legutóbbi kiegészítés 332/2005. törvénykönyv kimondja, hogy a felsőoktatás és 
a felsőoktatási intézmények színvonalán emelni kell.

 7 uo.:  168.
 8 Berde é. – Morvay E.: Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerő-piaci hatásairól. 418.
 9 uo.: 420.
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A tehetséggondozás nemzeti keretei

Szlovákiában a tehetséges gyerekek oktatása és nevelése az iskolákban a következők szerint zajlik:
	•	 intellektuálisan	tehetséges	gyerekek	oktatása
  • általánosságban intellektuálisan tehetséges
  • speciális intellektuális területen tehetséges
	•	 művészeti	tehetség
	•	 sporttehetség

Az oktatási törvény úgy fogalmaz, hogy egy gyermek intellektuális értelemben akkor nevez-
hető tehetségesnek, ha egy vagy több területen magasabban teljesít, mint azok a társai, akiknek 
átlagosak a tanulási képességeik. ugyanakkor a tanárok és a szülők (általában a közvélemény) 
úgy vélekednek, hogy egy gyermek művészeti vagy sporttehetsége egyértelműen megmutatko-
zik, hiszen annak látható eredményei mindenki számára nyilvánvalóvá válhatnak. A gyermek 
intellektuális tehetsége pedig gyakran magatartási problémákkal társul. Viszont éppen a szülők 
és az oktatók számára nem minden esetben nyilvánvalók a gyerekek magatartásával kapcsolatos 
intő jelek.

Szlovákiai magyar tehetséggondozás10

Mielőtt rátérnénk a szlovákiai magyar tehetséggondozásra, néhány mondatban fontos említést 
tennünk a szlovákiai magyar közoktatás kereteiről. Szlovákiában az alkotmány biztosítja az 
anyanyelvi oktatás lehetőségét, azonban sem a közoktatási törvény, sem más hatályos jogsza-
bály nem definiálja a nemzetiségi oktatást. ugyan a szlovákiai magyar nyelvű oktatás kiépített 
hálózattal rendelkezik, azonban ez évről évre egyre csak szűkül. A nemzetiségi oktatással kap-
csolatos ügyek illetékes szerve a Szlovák Köztársaság oktatási Minisztériumának Nemzetiségi 
osztálya. Az oktatás tartalmát pedig a Nemzeti oktatási Program (Štátny Vzdelávaci Program) 
határozza meg, melyet az iskoláknak lehetőségük van saját tanintézményi programmal kiegészí-
teniük. A nemzetiségi iskolák szakmai irányítását az oktatási Minisztérium háttérintézményei 
hivatottak segíteni.

Az 1989-es társadalmi-politikai átalakulásnak köszönhetően megerősödött a magyar kisebb-
ség civil érdekképviselete az oktatás területén is. 1990-ben létrejött a szlovákiai magyar peda-
gógusok szakmai és nemzetiségi érdekvédelmi szervezete, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége (SzMPSz). 

A szlovákiai magyar iskolák diáklétszámára és az oktatási hálózat állapotára jelentős hatással 
vannak a demográfiai folyamatokat alakító tényezők, elsősorban a születések alacsony száma, 
az asszimiláció és a fiatalok elvándorlása. Ezek a kedvezőtlen hatások is közrejátszanak abban, 
hogy a szlovákiai magyar lakosság számának erőteljes csökkenése mellett az iskolai statiszti-
kákban is egyértelműen tetten érhető a diáklétszám fogyása, s ebből következően az oktatási 
hálózat zsugorodása. 

 10 A fejezet információit Pék lászló, az SzMPSz elnöke biztosította a szerzők számára.
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Ami a szlovákiai magyar tehetséggondozást illeti, 2011. január 18-án révkomáromban ala-
kult meg a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (FTT), melynek működése a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének keretében jött létre. A Tanács számos tehetséggondozással kapcso-
latos rendezvény és verseny kezdeményezője (pl. Kincskeresők verseny, Médiasztár országos te-
hetséggondozó diákújságíró és diákriporter verseny, Felvidéki diákolimpia stb.), emellett meg-
hirdetője a szlovákiai és a magyarországi tehetségprogramoknak, illetve tájékoztatást is nyújt az 
iskolák, intézmények, alapítványok által szervezett diákversenyekről, támogatási lehetőségekről 
a szlovákiai iskolák számára. A diákversenyekhez kötődően nyári táborok, kiállítások, tanulmá-
nyi utak valósulnak meg. A tehetséges diákok felkészítését az iskolák pedagógusai szakkörök 
keretében végzik, a diákok pedig folyamatosan lehetőséget kapnak a szakmai fejlődésre. A szlo-
vákiai magyar iskolák tehetségeinek bemutatkozását szolgálta a Tanács által 2013-ban megjelen-
tetett Talentum kiadvány is.

A LEAF tehetségprogram létrehozása mögötti szükségletek

Manapság, ha kiváló képességű szlovák fiatalokat kérdezünk jövőbeli elképzeléseikkel kapcso-
latban, valószínűleg nagy arányban kapunk külföldi tanulási, továbbképzési lehetőségekkel 
kapcsolatos válaszokat. Mivel egyre több tehetséges szlovák fiatal dönt úgy, hogy külföldi, ma-
gas színvonalú egyetemen folytatja felsőfokú tanulmányait, Szlovákiának is szembe kell néznie 
ezzel a számos európai országot érintő összetett témával.

A lEAF program egyik alapító tagjával, Michal Kováccsal készített interjúban olvasható, 
hogy az igazi kérdés az, vajon a külföldi tanulmányaik után a fiatalok visszatérnek-e Szlová-
kiába, vagy más országban kamatoztatják megszerzett tudásukat. A témában számos felmé-
rés készült, melyek szerint a szlovák fiataloknak csak alig egynegyede tervezi, hogy külföldi 
tanulmányai után visszatér Szlovákiába, a megkérdezettek fele bizonytalan a visszatérésével 
kapcsolatban, további egynegyedük pedig elutasítja a hazatérés lehetőségét. Michal Kovács sze-
rint a szlovák fiatalok kivándorlásához pozitívan is lehet viszonyulni. Véleménye szerint nem 
minden esetben arra kell fókuszálni, hogy a „kivándorolt” tehetséges fiatalok hogyan tudnának 
fizikailag visszatérni az országba. álláspontja szerint a külföldön élő tehetséges szlovák szakem-
bereknek külföldről is rengeteg lehetőségük van hozzájárulni az anyaország sikereihez (például 
úgy, hogy külföldi kapcsolataikkal anyaországi szakembereknek segítenek, stb.).11 Napjainkban 
a külföldre távozott tehetséges fiatalok visszatérésének problémája igen összetett. A külföldi ta-
nulási és munkalehetőségek nagyon vonzóak a fiatalok számára, hiszen a kint eltöltött idő alatt 
lehetőségük nyílik arra, hogy új, szakmailag sokrétű környezetben tegyék próbára magukat. 
Személyes fejlődésük hajtja őket amellett, hogy inspiráló munkakörnyezetben dolgozhatnak, és 
megismerkedhetnek a szakmai lehetőségek sokféleségével is.

 11 Michal Kovács: discovering the potential in Slovakia’s talent pool abroad
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A programot megvalósító szervezet bemutatása

A lEAF szervezete 2012-ben abból a célból alakult meg, hogy segítse a tehetséges 13 és 35 éves 
kor közötti fiatalok fejlődését.

1. ábra: a leaf szervezetének működése

Az ábrából jól látszik, hogy a lEAF 3 irányból igyekszik segíteni a tehetséges szlovák fiatalok 
fejlődését 13–35 éves korig:
 1. oktatáshoz kapcsolódó programok: 
  a. tehetséges középiskolai diákok tehetségfejlesztése (nemzetközi táborok és mentorprogramok)
  b. tanárok továbbképzése (egyéni tanári továbbképzési programok és külföldi gyakorlatok
 2.  Külföldön élő szlovákokat érintő programok (szakmai lehetőségek Szlovákiában, önkéntes 

programok és egyetemi ösztöndíjrendszer az anyaországban, hálózatépítés)
 3. Fiatal szlovák szakemberek fejlődésének elősegítése (képességalapú önkéntes program)

A lEAF munkatársai a fiatalok toborzása során a következő négy alapelvre fókuszálnak:
 1. Ethics (erkölcs), melynek az az üzenete, hogy „légy bátor, mutass tiszteletet!”
 2. Excellence (kiválóság), melynek az az üzenete, hogy „légy kíváncsi, kitartó!”
 3.  Entrepreneurial leadership (vállalkozói vezetői képesség), melynek az az üzenete, hogy 

„légy kezdeményező, és inspirálj másokat!”
 4. Engagement (kötelezettség), melynek az az üzenete, hogy „légy hálás, törődj másokkal!”

A szervezet célja Szlovákia jövőbeni vezetőinek fiatal korban való kiszűrése. A lEAF-nél 
jelenleg 23 teljes munkaidős kolléga és 4 részmunkaidős kolléga dolgozik. olyan tehetségeket 
keresnek, akikben fellelhető a potenciál, hogy a jövőben Szlovákia vezető személyiségei legye-
nek. Ezen felül a lEAF az Európai Tehetségsegítő Hálózat együttműködő tagja, egyelőre saját 
munkatársai által kifejlesztett és alkalmazott módszerekkel dolgozik, és a jövőben nyitott a más 
szervezetekkel való együttműködésre és kooperációra is.

A lEAF középiskolások számára kialakított tevékenységei: 
	 •	 	ösztöndíj,	 amely	 lehetővé	 teszi	 a	 tehetséges	 tanulók	 számára,	hogy	nemzetközi	 tanulmányokat	

folytassanak (Pl. a Center for Talent youth online és nyári programjai a John Hopkins Egyetemen);
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	 •	 	Talent	Guide	elnevezésű	mentorprogram,	amely	összeköti	a	tehetséges	középiskolásokat	fia-
tal egyetemistákkal és sikeres szakemberekkel;

	 •	 	természettudományi	tábor	regionális	és	nemzetközi	középiskolai	versenyek	győzteseinek;
	 •	 	nyári	 vezetőképző	 tábor	 tehetséges	 középiskolások	 számára,	 amely	 összehozza	 a	 közép-

európai diákokat más európai, ázsiai, afrikai partneriskolák diákjaival.
A diákok képzése mellett a szervezet nagy hangsúlyt fektet a tanárok továbbképzésére is. 

A már fentebb említett problémára, miszerint egyre nő a Szlovákiából külföldre távozó tehetsé-
ges fiatalok száma, pedig két megoldást nyújtanak. Egyrészt motiválni és támogatni szeretnék 
a külföldön élő szlovák fiatalokat; ehhez járul hozzá a Slovak Professionals Abroad Program 
(Szlovák Szakemberek Külföldön Program), ami a külföldön élő szlovák fiatalok összekötésére 
hivatott, végső célja pedig a kint élők hazatérésének elérése. Másrészt támogatni igyekeznek 
a szlovák start-up vállalkozásokat; ennek során nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi vállalko-
zások beindításának megsegítésére.

LEAF Academy

A szervezet 2016 szeptemberére olyan középiskola létrehozását tervezi lEAF Academy néven, 
melybe tehetséges gyermekek jelentkezését várják; az előkészületek e téren jelenleg is folynak. 
A középiskola létrehozásával olyan oktatási intézmény létrehozása a céljuk, amely hozzájárul 
a gyermekek jellemének és tehetségének a fejlődéséhez. Amerikai minta alapján 13 és 19 év kö-
zötti gyermekek közül a legtehetségesebbeket szűrik ki, és köztük ún. hálózatot építenek ki, 
hiszen több országból keresnek ide tehetséges gyerekeket. A hálózat tagjai az átlagosnál intel-
lektuálisan fejlettebb gyermekek közül is a legtehetségesebbek, akiknek fejlődéséhez a lEAF 
oktatási és támogatási programjai járulnak hozzá.

Financiális háttér, a lEAF ötlete és finanszírozása a HB reavis ingatlanfejlesztési társaság 
különböző részvényeseitől, magánszemélyektől származik. A lEAF bízik abban, hogy erre a tá-
mogatásra a továbbiakban is számíthat majd, hogy fenntarthassa és fejleszthesse a tehetséges 
fiatalokkal kapcsolatos tevékenységeit.

A fejezetünk további részében a lEAF tevékenységeiből kettőt, a tavaly megrendezésre ke-
rülő lEAF angol nyelvi és vezetőképző tábort mint jó gyakorlatokat szeretnénk bemutatni. 
2016-ban egy tábor kerül megrendezésre, azonban a diákok négy tábori tematika közül választ-
hatnak: üzleti tábor, szociális projekt tábor, tudományos tábor, illetve angol nyelvi felkészítő 
tábor gyengébb nyelvtudású diákok számára.

A LEAF táborai 2015-ben

2015-ben a tábori programok játékos bemutatkozással kezdődtek kreatív feladatok formájában, 
több napig tartottak, és nem a fővárosban, hanem kisebb városokban kerültek megrendezésre 
elzárt, kizárólag a résztvevők számára elkülönített táborokban. Ezzel szemben a 2016-os tábor 
Pozsonyban kerül majd megrendezésre. Helyszíntől függetlenül a résztvevők biztonságára ha-
talmas figyelmet fektetnek a programok szervezői. 

2015-ben kétféle Nemzetközi Nyári Program került megvalósításra:
 1. lEAF Nemzetközi Vezetőképző Nyári Tábor (lEAF Summer leadership Camp)
 2. lEAF Nemzetközi Angol Nyelvi Tábor (lEAF Summer English Camp)
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2015-ben a vezetői készségekben tehetséges fiatalok számára állítottak össze programokat; 
a másikban a fiatal tehetségek angol nyelvi fejlesztése volt az elsődleges cél, azért, hogy a fiatalok 
megfelelő nyelvi kompetenciákat sajátítsanak el, és képesek legyenek külföldi, főleg amerikai 
egyetemeken továbbtanulni. Egyrészt a tavalyi angol nyelvi tábor egyfajta „pilot”, azaz kísérleti 
tábor volt, emellett a szervezők hisznek abban, hogy a gyengébb angol nyelvtudással rendelke-
zőknek gyorsabban fejlődhet a nyelvtudásuk, ha velük egykorú, angolul folyékonyan beszélő 
társaikkal táborozhatnak.

Nemzetközi Vezetőképző Nyári Tábor (LEAF Summer Leadership Camp)

Tavaly az angol nyelvű Nemzetközi Vezetőképző Nyári Tábor 12 napig tartott, mely során 
a gyermekek egyik feladata volt, hogy egy valós problémához kapcsolódó projekten dolgozza-
nak, a problémát körbejárva arra megoldást találjanak és javaslataikat bemutassák. 

A projekt 2015-ben három terület köré összpontosult:
	 •	 művészet,
	 •	 természettudomány,
	 •	 vállalkozási	vezetőképesség.

Idén, 2016-ban a következő témákban várják a jelentkezőket:
	 •	 	üzleti	kihívás:	együtt	dolgozni	egy	vállalkozással	vagy	egy	start-up	céggel,	designnal	kapcso-

latos gondolkodás használata, világméretű probléma megoldása;
	 •	 	szociális	 projekt	 kihívás:	 olyan	 témákkal	 megbirkózni,	 mint	 a	 kisebbségek,	 menekültek	

problémája egy nonprofit szervezet esetében, olyan tervezési megoldásokat találni, amelyek 
képesek megváltoztatni a közép-európai régiót;

	 •	 	STEM12-kihívás: megoldást találni egy tudományos problémára, együtt dolgozva egy start-
uppal vagy egy tudományos szervezettel;

	 •	 	angol	kihívás:	az	angol	nyelvben	teljesen	elmerülve	kialakítani	egy	marketingkampányt	egy	
iskolának vagy egy szervezetnek, melynek segítségével az fejlesztheti a beszéd, írásbeli vagy 
vezetői képességeit.
A megérkezést követően játékos ismerkedés következik, melynek végén a táborlakókat csa-

patokba, azaz a projektjükhöz kapcsolódó teambe („mission/project team”) osztják be. A 12 na-
pos tábor ideje alatt a csapat együtt dolgozik. A következő napokban a diákok a projektmunká-
jukhoz kapcsolódó műhelymunkákon, előadásokon vesznek részt. 

A csapattagokat eközben egy más típusú, nem annyira a munkára, hanem az érzelmekre kon-
centráló csoportba is beosztják, amelyet „Family”-nek hívnak. A „Family” naponta egyszer ül 
össze, amikor is kérdéseket tehetnek fel egymásnak. A kérdések három mottóhoz kapcsolódnak. 
 1. Show gratitude! (Mutass hálát!)
 2. Be resilient! (légy rugalmas!)
 3. Act honestly! (Cselekedj őszintén!) 

2015-ben az előkészületek után napi három alkalommal került sor az ún. „game session”- 
ökre. Közvetlenül a projektmunkán a diákok napi két órát dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy 
a projektmunka egyre pontosabb kidolgozására másfél-két óra adott, melyből az első hét végére 
egy kezdetleges verziót szükséges elkészíteni.

 12 STEM: (Science, Technology, Engineering, Maths)
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A Vezetőképző Nyári Táborok hétvégéi általában a táboron kívül zajlanak, amikor a csapa-
tok kirándulni mennek. Természetesen a csapatszellem itt is elsődleges, a kirándulások alkal-
mával (pl. az éjszakai őrködés során) a beosztásokhoz kell alkalmazkodni. 

A második héten a csapatok a projektjeik kidolgozását pontosítják, az utolsó napokban pe-
dig bemutatják. A hétköznap esték inspiráló beszélgetésekkel, előadásokkal telnek, ahol külsős 
előadók is érkeznek a táborba. 

A táborral kapcsolatos tapasztalatairól az egyik résztvevő így fogalmazott:
„Ami felejthetetlen élménnyé tette a hétköznap estéket, azok az esti programok voltak. Volt sport, 

improvizációs színház, zene, alumni este, társasjátékok. Rendkívüli szervezés, kivételes kivitelezés. 
A tábor megtanított veszíteni, elbukni is.”

Fontos azonban kiemelni, hogy a tábor után fél éves mentorálási szakasz következik, amely 
során a lEAF munkatársai még nyomon követik a tehetségek fejlődését.

LEAF Nemzetközi Angol Nyelvi Tábor (LEAF Summer English Camp)

2015-ben a Nemzetközi Angol Nyelvi Tábor 19 napig tartott. Tapasztalt angoltanárok (akik 
közt voltak anyanyelvűek, ill. szlovák vagy éppen más országból érkező, de nem anyanyelvű 
angoltanárok) segítségével a táborban kiscsoportos foglalkozások keretében tanultak a diákok. 
A résztvevők rögtön a táborba való megérkezés után egy rövid, angol szóbeli felmérésen estek át. 
Ezek után olyan humorral megfűszerezett játékok következtek, melyekben a táborlakók jobban 
megismerhetik egymást.13

Az egymással való ismerkedés alapvető célja volt az Angol Nyelvi Tábornak is. Az első es-
téken általában előre megadták, hogy ki kivel ülhet együtt a vacsoránál, ezzel ösztönözve a tá-
borlakókat az ismerkedésre. A tábor minden esetben szigorú rend szerint zajlott. reggel 7 óra 
15 perctől volt lehetőség a sportolásra, amely fakultatív módon zajlott. Ezt követően 8 órától 
 kezdődött a reggeli. A reggeli után 8 óra 45 perctől 11 óra 30 percig tartottak az angolórák, ame-
lyek között kisebb szünetek voltak. Az ebédszünet egyórás, majd azt követően 14 óra 15 percig 
zajlott a tanítás. Ekkor több mint egyórás szabadidejük volt a táborozóknak, amikor sportol-
hattak, pihenhettek. 15 óra 30 perctől két órán keresztül klubokat tartottak. A tábor során min-
den táborlakó három klubban vett részt, melyek minimum 4, maximum 8 fősek, és különböző 
témákat öleltek fel (pl. drámaklub, zenei klub, egy bizonyos témát taglaló klub). A tábor végére 
a klubok eredményeket mutattak fel (pl. egy videó, egy weboldal stb.). A klub után egyórás 
szabadidő következett, a vacsora után pedig az esti programokra került sor. 

Este 9 óra és 9 óra 30 perc között kerül sor az ún. „Tree session”14-re, azaz a hála kimutatásá-
ra vagy hálaadásra. Minden táborlakó egy papírból készített fa köré ül félkörben, és a fára felírja, 
hogy kinek mit szeretne aznap meghálálni, majd felolvassa és a fára ragasztja a hálát tartalmazó 
üzenetét.

A Tree session után következik a napi naplóírás. A résztvevőknek mindennap egy kérdésre 
kell felelniük, legfeljebb 4 oldalban. 23 órakor pedig mindenkinek ágyba kell kerülnie. A tábor-
ban nevelőtanárok (counsellors) beszélgetnek legtöbbet a diákokkal, ők segítenek a programok 
lebonyolításában is. A tábor során a fiataloknak interneten is véleményt kell formálniuk a tábor-
ról, egyszer a tábor időtartamának közepén, majd a végén is. Ezen kívül személyesen is beszél-

 13 A neve kezdőbetűjével mond egy jellemző dolgot magára mindenki: pl. kedves Kati.
 14 Fa-ceremónia
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getniük kell tanáraikkal, amikor elmondhatják, hogyan érzik magukat a táborban. A visszajel-
zések szerint hatalmas sikere volt a tehetséges fiatalok körében a tábornak. Egy résztvevő fiatal 
így fogalmazott a 2015-ös nyári táborról:

„Lehoztam a szobából a bőröndömet és a táskámat, betettük a kocsiba. Gloriával ölelések és szép 
szavak közepette elbúcsúztunk a többiektől. Nagyon szomorú voltam, hogy véget ért a tábor. Beül‑
tünk a kocsiba. Elindultunk, még integettem a többieknek, amíg láttam őket. És ott hagytuk azt 
a sok nagyszerű embert, akit megismertem.”

A táborszervezések közben azonban – ahogy korábban is említettük – a lEAF különféle 
elképzeléseket dolgoz ki arra vonatkozóan, hogy miként lehet elérni azt, hogy ugyanezek a fia-
talok a későbbiekben visszatérjenek saját kelet-európai országukba, hiszen a távolabbi jövőben 
ott lenne rájuk igazán nagy szükség.

A szerzők köszönettel tartoznak a LEAF munkatársainak, valamint Pék Lászlónak, a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége elnökének.
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Gazdagítással ötvözött 
gyorsítás

Egy innovatív tehetséggondozó 
program Törökországban

Gordon Győri János1

Amikor egy ország tehetséggondozó programjait igyekszünk feltárni és értelmezni, alapvető 
jelentőséggel bír, hogy megértsük a programot körülvevő társadalmi kontextust. Egy-egy prog-
ram kifejezheti egy adott országnak a múltjáról, a jelenéről és a jövőjéről alkotott önképét, rea-
litásait, talán még inkább ambícióit. A kötetünkben szereplő országok közül nem Törökország 
az egyetlen, amelynek erőteljes ambíciója, hogy nagyhatalmi, de legalábbis vezető regionális ha-
talmi tényező legyen. A történelme során Kína vagy (a volt Szovjetunió részeként) Kazahsztán 
Törökországhoz hasonlóan megtapasztalta már a világbirodalmi lét minden előnyét és ellent-
mondásait, és a jövőre vonatkozó céljait nem titkolt módon többek között vagy – akár érthető 
úgy is, hogy – elsősorban e világhatalmi pozíció visszaszerzésének elképzelése vezérli. 

Nem véletlenül, ezeket az országokat, és így Törökországot is egyrészt az jellemzi, hogy úgy 
érzik, „kevés az idő”; aki nem elég gyors a fejlesztésben, az innovációban, a legmagasabb szintek 
elérésében, az lemarad a virtuális vagy valós világhatalmi versengésben; bizonyos értelemben 
másodszor is (és így talán már örökre) elveszíthetik nagyhatalmi lehetőségeiket, de legalábbis 
megtörténhet, hogy nem sikerül visszaszerezniük azt. Ezért (is) hajlanak arra, hogy akár olyan 
tehetséggondozó programokat hozzanak létre és működtessenek, amelyek ellentmondásos 
visszhangot keltenek a társadalom különféle csoportjaiban. Nem véletlen tehát az sem, hogy 

 1  Gordon Győri J. (2016). Gazdagítással ötvözött gyorsítás: egy innovatív tehetséggondozó program Törökországban. In: Gordon 
Győri J. (szerk.), A tehetséggondozás világa: 15 ország jó gyakorlata a tehetséggondozásban (pp. 105–113.). Budapest: CSINI
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ezeket az országokat gyakran csak kevés vagy sokak szerint nagyon ellentmondásos demok-
ratikus elhivatottsággal jellemezhető vezetők irányítják; olyanok, akik karakteresen felépített 
pozitív, egyes elemeiben idealizált múltképpel rendelkeznek, ebből is következően frusztráció-
val és elégedetlenséggel tekintenek a jelenre, s alkalmasint komoly értékek feláldozása árán is, 
de páratlan jövőt szeretnének megvalósítani az általuk vezetett társadalom számára. Másrészt 
fontos jellemző, hogy mindezek a vezetők, mind pedig a körülöttük lévő politikacsinálók, ok-
tatási szakemberek vagy a társadalom szélesebb csoportjai is tisztában vannak azzal, hogy a mai 
világban a maguk által kitűzött történelmi léptékű célok elsősorban az oktatás versenyképessé 
tételén keresztül érthetők el, ami azt jelenti, hogy az oktatásnak modernnek és hatékonynak 
kell lennie, s különösen a legkiemelkedőbbek, a tehetségesek nevelése terén. Az oktatás és ezen 
belül a tehetséggondozás modernizációja tehát ezekben az országokban elkerülhetetlen tényező, 
amelynek eléréséhez éppen ezért komoly szakmai fejlesztések lehetősége kapcsolódik, miközben 
komoly modernizációs feszültségeket kelt az, hogy a megfogalmazott társadalmi célok és ezek 
elérésének módszerei a társadalom és az oktatásügy más területein kisebb-nagyobb mérték-
ben nélkülözik a modernizációs alapelveket, vagy éppenséggel akár szembemennek azokkal. 
Az ilyen társadalmi térben – így a török oktatásügyben is – megszülető tehetséggondozási prog-
ramok természetesen jól érezhetően tükrözik ezeket az ellentmondásokat.

A török társadalom ma

Törökország ma a világ egyik legdinamikusabban változó társadalma, amelyik sok szempontból 
a helyét keresi a saját múltja, jelene és jövője között, a nyugat és a kelet, a világvezető gazdasági 
és politikai hatalmak pozíciója és a dinamikusan fejlődő, fejlődésnek indult országok között. 
A 16. századot követő két és fél évszázadban az oszmán Birodalom a világ egyik vezető hatalmi 
tényezője volt, nagy hatással egész Európa és azon belül Magyarország történelmének alakulásá-
ra is. A 19. században bekövetkező birodalmi hanyatlást az 1920-as években Mustafa Kemal Ata-
türk modernizációs, szekularizációs törekvései követték, amelyek segítségével Kemal – sokszor 
az ország hagyományai ellenében – a nyugat fejlődési folyamataihoz kapcsolta Törökországot. 

Ez a kettősség tükröződik a 75 millió állampolgárral rendelkező mai Törökország politikai 
törekvéseiben, amelyeknek céljaként Törökország egyrészt saját nemzeti történelmi hagyomá-
nyaihoz, muzulmán vallási gyökereihez igyekszik visszakapcsolódni, miközben a világban be-
tölteni vágyott pozíciója egy sor, még mindig el nem végzett modernizációs nyomással, kény-
szerrel szembesíti. Az ország egyensúlyának és kiegyensúlyozott fejlődésének megteremtésében 
külön nehézséget jelent az, hogy az egyes társadalmi csoportok másképp és másképp reagálnak 
az imént említett kettősségre: a földrajzilag európai részeken élők számára például sokkal in-
kább evidencia a modernizációs társadalmi fejlődés, mint az ország délkeleti részein élő társa-
dalmi csoportoknak, nem függetlenül attól sem, hogy az adott területeken elsősorban szekula-
rizált társadalmi csoportok élnek-e, vagy szunnita, síita vagy más valláshoz tartozók.

A török oktatásügy

A mai Törökországban az oktatás 12 éven keresztül, vagyis 6 és 18 éves kor között kötelező, ami 
nemzetközi összehasonlításban is nagyon hosszú időnek tekinthető. Ezzel együtt is az iskolába 
járás, az iskolából való kimaradás, illetve az oktatási eredményesség mutatói jelentős eltéréseket 
mutatnak az ország déli, illetve a földrajzilag Európához tartozó régióban, a városokban és vidé-
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ken, a lányok és a fiúk körében, a különböző vallási csoportok között, és egyéb szempontokból 
is. A török oktatási rendszert alig néhány éve alakították át 4 + 4 + 4 éves szerkezetűre. A 4 év 
elemi iskolát 4 év középiskola, majd 4 év felső középiskola követi. Ez az utóbbi, mint általában 
az oktatási rendszerekben, elsősorban a felsőoktatásra készíti már fel a fiatalokat. Mindazonál-
tal jelenleg az elemi iskolásoknak szinte semmilyen tehetséggondozási program nem áll rendel-
kezésére: a tehetséggondozás majdnem minden programja a középiskolai és felső középiskolai 
éveikben lévőkre, alkalmasint a felsőoktatási korosztályokra fókuszál.

A tehetséggondozás irányvonalai és főbb programjai Törökországban2

a tehetségről alkotott kép; a tehetségesek azonosítása

A török társadalomban évszázadokkal ezelőtt is azokat a képességterületeket övezte kivételes 
presztízs, mint ma is: a vezetői készségeket, az intellektuális, művészeti, illetve (ma) a sport-
tehetségeket. Noha a világ számos más országához hasonló módon, a tehetséges gyerekekről 
Törökországban is hosszú ideig egy egydimenziós, statikus képben gondolkodtak (tehetség alatt 
elsősorban az intelligencia magas szintjét értve), ez a kép mára két fontos elemében is megválto-
zott. Egyrészt többdimenzióssá és dinamikussá vált, másrészt lényegesen más alapokra helyez-
ték azt, hogy mit gondolnak az intelligenciáról, mint a tehetség alapvető összetevőjéről. Mára 
ugyanis a minisztérium Gardner többdimenziós intelligenciaelméletét követi hivatalosan is, és 
ennek megfelelően építi ki országszerte a tehetséggondozó programokat, amelyeknek vezetésére 
természetesen ugyanezen elmélet kereteiben készítik fel a tanárokat. Amíg a korábbi tehetség-
paradigma jellemezte a török oktatásügyet, addig a tehetségesek azonosítása az akkori intelli-
genciaelméleteknek megfelelően dominánsan a korai életkorokra helyeződött és egyirányú volt: 
csak, vagy főleg csak az intellektuális fejlettséget és teljesítményt mérték, mint a tehetségesség, 
a tehetséggondozásban való részvétel feltételét. E paradigma megújulása óta több dimenzióban – 
például a művészi képesség, személyiségösszetevők, a szociális készségek és egyebek mentén – is 
mérik, azonosítják és fejlesztik a tehetségeseket. ugyanakkor mind a  szakmai és szakmapoli-
tikai, mind pedig a közbeszédben igyekeznek kerülni a „tehetséges” megnevezést, mert ezt az 
oktatásügyi szakemberek és a társadalom szélesebb rétegeihez tartozók is elitistának, elitista ér-
telemben megbélyegzőnek érzik. Helyette a „kimagaslóan értelmes” vagy „művészetekben, gya-
korlati területeken kimagasló” megnevezéseket részesítik előnyben (Kanli és özyaprak, 2015).

programok a tehetséges tanulók számára

A török tehetséggondozás több évszázados múltra tekint vissza, de nagy szünetekkel. Az osz-
mán Birodalom idején, már a 15. században működött egy nagy jelentőségű iskola, a Palota 
Iskola, amely a szultán és környezete számára nevelte ki a legtehetségesebb fiatalokból a vezető 
hivatalnokokat. A képzésük mai szemmel nézve is korszerű és hatékony volt, elsősorban a termé-
szettudományos területekre és a matematikára alapozva (Kanli és özyaprak, 2015). Az oszmán 
Birodalom bukását követően azonban hosszú szünet következett a tudatos tehetséggondozás-
ban, és legközelebb már csak a Musztafa Kemal Atatürk által vezetett 1923-as szekularizáci-

 2  Jelen fejezet egészének elkészítésében nagymértékben támaszkodtunk prof. dr. ugur Sak munkáira, sokszor szorosan követve 
az általa és munkatársai által írottakat: Sak, 2011; Sak, 2013; Sak et al, 2015. A továbbiakban ezekre a munkákra külön már nem 
hivatkozunk. 
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ós-modernizációs fordulatot követően vált ismét fontos kérdéssé, vagyis amikor a korábbiaktól 
teljesen elütő új nemzeti értelmiségi elit kiképzése vált szükségessé. Figyelemre méltó, hogy 
ebben a történelmi szakaszban, 1929-ben létrehoztak egy tehetségtörvényt is (amely egyébként 
a mai napig is érvényben van). Ezt a szakaszt azonban az 1950-es, 1960-as évekkel kezdődően 
egy újabb olyan periódus követte, amelyben a tehetséges gyerekek pedagógiája kevéssé taglalt 
téma volt (annak ellenére, hogy a tehetséggondozó iskolák – mint majd szó lesz róla – ekkor 
kezdték meg az országban a működésüket). A 2000-es év körül azonban, amikor a török gaz-
daság elkezdett jelentős fejlődési jegyeket mutatni, és amikortól kezdve Törökország igyekezett 
új, ambiciózus nemzetközi pozíciót kialakítani magának, hirtelen a szakmai és a társadalmi 
érdeklődés fókuszába került a tehetséggondozás. A jelenlegi tehetséggondozás egyik fontos jel-
lemzője – talán az egyik legfontosabb tanulsága is – az, hogy felismerték: mivel nagyon sokféle 
tehetség létezik és ezek fejlődési/fejlesztési lehetőségei lényegesen eltérhetnek egymástól, ezért 
nincs és nem is lehet egyetlen legjobb út vagy legeredményesebben megtervezett dizájn a tehet-
séggondozás terén. Vagyis el kell fogadni azt, hogy egy egyébként jól megtervezett és rendezet-
ten működő oktatásügyön belül sem feltétlenül egyféle tehetséggondozásnak kell lennie: a  te-
hetséggondozó programok sokfélesége, akár ellentmondásossága vagy nehezen kategorizálható 
hibriditása nem rendszerhiba, hanem egy benső logikával rendelkező kényszer, majdhogynem 
követelmény. Ennek következtében az elmúlt évtizedekben egy sor, egymástól független, egy-
másnak ellentmondó vagy éppen bizonyos elemeikben logikusan összekapcsolt tehetséggondo-
zó formát dolgoztak ki és működtetnek Törökországban (Sak et al., 2015). ugyanakkor jelenleg 
mindezen erőfeszítéseknek keretet ad a Vision 2023, amely – illetve a belőle következő számos 
cselekvési terv és hasonló dokumentum – az ország felemelkedése és a társadalmi haladás hosz-
szú távú feltételének tekintette a hatékony humánerőforrás-gazdálkodást, kiemelten a tehetsé-
gesek azonosítását, képzését és tudásuk társadalmi hasznosulásának feltételeit. 

 
Külföldi oktatásukban támogatott tehetségek

Korábban a Kemal Atatürk által az 1920-as években indított kataklizmaszerű társadalmi vál-
tozások eredményeként, ma inkább a globalizációs tendenciák miatt, Törökország nagy meny-
nyiségben veszítette el és veszíti el ma is az intellektuálisan tehetséges fiataljait. Ennek ellensú-
lyozása érdekében, ugyanakkor felismerve azt, hogy a társadalmi fejlődéshez elkerülhetetlen a 
nemzetközileg is legfrissebb és legmagasabb színvonalú tudásrendszerek folyamatos importja 
Törökországba, az állam számos tehetséges fiatal külföldi tanulmányát finanszírozza a felsőok-
tatásban, akár a doktori szinten is, illetve a leginkább jellemző természettudományos területek 
mellett a társadalomtudományok, a vezetéstudomány, valamint a művészetek terén is. 

Tehetséggondozó iskolák és speciális (tagozatos) osztályok

Nem függetlenül az Egyesült államok oktatásügyét is felrázó 1957-es Szputnyik-sokktól, Török-
országban 1964-ben nyitotta meg kapuit az első természettudományos tehetséggondozó iskola. 
Ez az oktatási forma alkotja azóta is a török tehetséggondozás gerincét, annyi változással, hogy 
azóta számos más területen – például a társadalomtudományok, a művészetek, a sport területén 
– is megjelentek és hatékonyan működnek a tehetséggondozó iskolák. 2000 után a tehetséggon-
dozás megerősítése következtében jelentősen megemelkedett ezeknek az oktatási intézmények-
nek a száma: jelenleg 180-nál is több ilyen iskola működik Törökországban. ugyancsak számos 
tehetséggondozó (tagozatos) osztály található azokban az iskolákban is, amelyek nem feltétlenül 
a tehetséggondozásra szakosodtak. Fontos azonban tudni, hogy az oktatási intézményeken belü-
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li különféle lehetséges feszültségek, a szegregáció, valamint a „tehetségességgel való megbélyeg-
zés” elkerülése érdekében állami iskolák nem indítanak ilyen osztályokat, csak a magániskolák. 
A tehetséggondozó iskolák azért is figyelemreméltó elemei a török oktatásügynek, mert miköz-
ben az újabb és újabb kormányok miatt az oktatásügy egésze 10-15 évente teljesen megváltozott, 
a tehetséggondozó iskolák fél évszázada stabilan működnek (Shaughnessy és Sak, 2013).

délutáni és hétvégi tehetséggazdagító programok

ugyancsak fontos elemét képezik a török tehetséggondozásnak az extrakurrikuláris tehetség-
gazdagító programok, amelyek látogatására az iskolaidő után, illetve a hétvégeken van módja 
a tehetséges tanulóknak. 

Tehetséggondozó programok a felsőoktatásban; a Tehetséges Tanulókat az 
egyetemekkel összekapcsoló program (epgbu)

Számos török egyetem ajánl fel speciális tehetséggondozó kurzusokat az egyetemi korosztálynál 
fiatalabb tehetségek számára. Ezeken az egyetemeken a kampuszokon laboratóriumok és más 
lehetőségek is a tehetséges fiatalok rendelkezésére állnak. Figyelmet érdemel a Tehetséges Tanu-
lókat az Egyetemekkel összekapcsoló Program (Education Program for the Gifted Students’ 
Bridge with university – EPGBu), amelyben nagy szerepet játszik a mentorálás és a tele- vagy 
e-mentorálás is, például mobiltelefonokon és más technikai eszközökön keresztül (Tortop, 2013). 

Tudományos és művészeti Központok (science and art Centres – saC)

Bár Tudományos és Művészeti Központok már 1995 óta léteztek a török tehetséggondozásban, 
ezeknek az extrakurrikuláris tehetségfejlesztő központoknak a száma is jelentősen megnőtt az 
utóbbi két évtizedben, és ma már 80 fölött van a számuk. Ezek a központok elsősorban a tehet-
séges középiskolás tanulóknak ajánlanak fejlesztőprogramokat. A központokat a török oktatás-
ügyi minisztérium tartja fenn. A bekerülés többlépcsős, erősen szelektív, és erősen intelligencia-
szint szerint kritériumorientált (130-as IQ alatt nem lehet a képzésbe bekerülni). Az SAC-ben 
öt egymást követő programot végeznek el a tehetséges fiatalok: egy orientációs programot, egy 
tanulásfejlesztő programot, kétféle tehetségfejlesztő programot, valamint egy projekt- és pro-
duktumorientált programot. A képzés lényegét az utóbbi, egyéni és együttműködésen alapuló, 
valós problémák kreatív megoldását is igénylő projektprogramok adják. Mindazonáltal, mint 
sok más hasonló programnak a világon, az SAC-képzéseknek is hibája, hiányossága, hogy sem-
milyen kapcsolatot nem tart az iskolai képzéssel.

Tehetséges Tanulók Oktatási programjai (education programs for Talented students – 
epTs)

A programot az Anadolu Egyetem munkatársai dolgozták ki, ellenőrzik és fejlesztik a mai napig 
is, Sak professzor vezetésével. Tanulmányunk további részeiben erre a programra fókuszálunk. 

Mint korábban már utaltunk rá, az EPTS-program egyik érdekessége az, hogy ez egyszerre 
akcelerációs és tehetséggazdagító program, minthogy a program kidolgozói úgy vélték, hogy 
hatékony lehet a tehetséggondozásnak ezt a világszerte mindenütt használatos két alapvető 
formáját nem elkülöníteni egymástól, mint más programokban, hanem integrálni egymással. 
Mindazonáltal az EPTS-nek mind a tehetségazonosító, mind pedig a tehetségfejlesztési mo-
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dellje figyelemre méltó. Figyelemre méltó jellegzetessége az EPTS-nek, hogy a program annak 
kezdete óta nemcsak szorosan a tehetséggondozást vállalja fel, hanem a tehetség támogatásához 
szükséges öt terület komplex kezelését is. Ez jelentős elvi különbség a szokásos tehetséggondozó 
programokhoz képest.

1. programfejlesztés

Az EPTS lényege, hogy iskola utáni tehetséggondozó programokat fejlesztettek ki középiskolás 
tanulóknak matematikában, tudományos tantárgyakban, illetve a személyiségfejlesztésben. 

2. Tanárképzés

A programhoz szisztematikus tanárképzési tréning tartozik. Három kurzus tartozik ide mester-
szakon: a) tehetségelméletek; b) tantervfejlesztés a tehetségeseknek és a differenciálás pedagó-
giája; c) tanításmódszertan, a tehetséges tanulók fejlesztésének stratégiái és technikái. A képzés 
során nagy hangsúlyt fektetnek a kreativitásfejlesztés pedagógiájára és hasonlókra.

3. Oktatás

Az EPTS keretében hétvégi és nyári programokat tartanak 5–8. osztályos tanulóknak. Az évek 
során több száz tanulóval foglalkoztak már ilyen keretekben. Ezek a tanulók Törökország több 
tucat településéről érkeztek a programokba. Az EPTS egyik legizgalmasabb és legértékesebb 
programja az évente általuk megrendezett diákolimpiák a tehetségeseknek. 

4. a szülők támogatása

Az EPTS keretében nagy hangsúlyt fektetnek a szülők képzésére is. Szemináriumokat szer-
veznek a szülőknek a tehetséges gyerekek neveléséről, intellektuális fejlesztéséről, személyiség-
formálásáról, szocio-emocionális fejlesztéséről, és még sok egyéb, a tehetséges gyerekek szülei 
számára releváns témáról.

5. az epTs tehetségazonosító eljárása

Szemben az SAC-modellel, az EPTS programban nem normaorientált, alapvetően az általá-
nos intelligenciát figyelembe vevő a tehetségazonosítás folyamata, hanem sok mérési eljárá-
son nyugvó és főként területspecifikus jellemzőket mérő, valamint intelligenciamérésből és 
a területspecifikus képességek méréséből adódó komplex mutató alapján azonosítják a tehetsé-
geket. A programra jelentkezők teljesítményét nem a – bizonyos mértékig absztrakt – nemzeti 
vagy nemzetközi intelligenciastandardhoz, hanem egymás teljesítményéhez mérik az azonosítás 
során, tehát egy úgynevezett mintaalapú, relatív, mindig aktuálisan adódó összehasonlításon 
nyugvó sorrend szerint azonosítják a tehetségeseket. 

ugyanakkor az EPTS a gyerekek önszelekciós mechanizmusairól is saját elmélettel és 
gyakorlattal rendelkezik, amit Természetes Szelekció – Adaptív Bennmaradás Modell néven 
említenek (Natural Selection – Adaptive Retention Model). Természetes szelekció alatt azt értik, 
hogy nemcsak a tehetségprogramok választják a gyerekeket, hanem a gyerekek is az érdeklődé-
süknek, motivációjuknak, képességeiknek megfelelően a programokat. Például minden hatodik 
osztályt végző török tanulónak módja van jelentkeznie az EPTS-be, de ezt a számot jelentősen 

112 | Gordon Győri János



redukálja az, hogy hányan érzik magukat alkalmasnak egy ilyen természettudományos orien-
tációjú tehetséggondozó programban való részvételre, és közülük is hányan, kik azok, akik haj-
landók, akarnak egy ilyen programra időt és energiát szánni. Az EPTS adaptív bennmaradási 
elve ugyanakkor arra vonatkozik, hogy ha egy tanuló mégis nem a számára megfelelő, képessé-
geihez adekvát tanulási/tehetséggondozási környezetet választ magának, akkor abban nem fog 
ottmaradni, tehát ha nem alkalmas számára az EPTS, akkor előbb-utóbb úgyis otthagyja azt, 
kiszelektálódik, illetve kiszelektálja magát a programból3. 

Az EPTS keretében hetente 5-6 olyan gyerek intelligenciáját mérik meg, akiknek kimagas-
ló képességei vagy szokatlanul jó területi képességei vannak. Az intelligenciamérésnek mind 
egyéni, mind pedig csoportos teszteléses formáját alkalmazzák, de míg az előzőt nap mint nap 
végzik, az utóbbira évente egyszer kerítenek sort. Csupán a csoportos azonosítási eljárásra éven-
te több mint 400 tanuló jelentkezik!

az epTs tehetségfejlesztő eljárása

Az EPTS programjai két fejlesztési dimenzió mentén, összesen négy komponenst érintően épül-
nek fel.

Az egyik dimenzióban egyetlen komponenst fejlesztenek: a programba beválasztott gyere-
kek tárgyi ismeretrendszerét bővítik; ez egybevág azzal az elgondolással, hogy a tehetségnek 
alapvető jellemzője az, hogy mindig valamilyen tudásterületen létezik, nem pedig csak álta-
lánosságban van vagy absztraktíve, éppen ezért a fejlesztésnek is mindig valamilyen konkrét 
tudásterületre, annak bővítésére, gazdagítására is törekedni kell a fejlesztés során. Mindamellett 
fontos jellemzője a programnak, hogy a tudásfejlesztés elemeit a nemzeti alaptanterv tudáskom-
ponenseihez igazítják, tehát – szemben más török és nemzetközi programmal is – az EPTS-t 
igyekeznek nemhogy elszakítani a nemzeti oktatási tartalmaktól és standardoktól, hanem mi-
nél inkább össze akarják kapcsolni azzal. Ezzel mintegy elismerik azt, hogy a nemzeti oktatási 
tartalmak – alkalmasint azok minden jogos kritikájával együtt is – a tehetséges tanulók életé-
nek és előrejutásának fontos és nem megkérdőjelezhető realitásai, s amennyiben egy tehetség-
gondozó program hozzá tud járulni a programban résztvevő tanulók tudásnöveléséhez, akkor 
azzal valójában a tehetségesek oktatási rendszereken belüli, majd azt követően a társadalmi 
előre jutását is segítik. Hozzátéve, hogy a tudásnövekedést a program fejlesztői kétféleképpen is 
értik: egyrészt hamarabb biztosítani a tehetséges fiatalok számára ugyanazokat a tudáselemeket, 
mint amelyekhez a többi tanuló is hozzájut, de csak később – ez a program akcelerációs eleme –, 
másrészt bővebb, finomabb metszeteiben is kidolgozott tudásokhoz juttatni őket – ez a prog-
ram gazdagító eleme. 

A program másik dimenziójában olyan fejlesztéseket folytatnak, amelyek három további 
komponensre fókuszálnak: a gyerekek analitikus, kreatív és praktikus képességeit fejlesztik, 
vagyis olyan kognitív területeket, amelyek nem területspecifikusak, hanem általánosak. Koráb-
bi idők, illetve az elmúlt évtizedek intelligenciaelméleteire és problémamegoldó képességeket 
fejlesztő módszereire építve a fenti három képességet 43 második szintű még viszonylag széles, és 
153 harmadik szintű, már valóban nagyon szűk, speciális részképesség szerint fejlesztik. Ez azért 
is érdekes, mert bár itt általános kognitív és praktikus képességek állnak a középpontban, a fej-
lesztésük mégsem csupán olyanféle általánosságban történik, mint számos más programban 

 3  Mindamellett megjegyzendő, hogy az önszelekciós elvek a tehetséggondozásban erősebben működnek az egyértelműbb kritériu-
mokkal és visszajelzési rendszerekkel rendelkező matematikai és természettudományos területeken, mint például a művészetiekben. 
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mondjuk a „kreativitásfejlesztés” címszó alatt, hanem nagyon apró, de konkrét elemeire lebont-
va, amelyek azonban együtt egy szisztematikus rendszeregészet alkotnak. Fontos megemlíteni 
még, hogy míg az első dimenzióban a tudásfejlesztés – mint említettük – szinkronizálva van 
a formális oktatásban előírottakkal, addig a második dimenzió három eleme semmilyen kap-
csolatban nem áll a hivatalos tantervvel. 

az epTs mint paralel képzési program az iskolában

A EPTS alkalmazásának egyik figyelemre méltó, innovatív eleme az, hogy a programot olyan 
tanulók fejlesztésében is kipróbálták – méghozzá iskolai kereteken belül –, akik egyébként te-
hetséges tanulók tagozatos iskoláiba és osztályaiba járnak például matematikából, természettu-
dományból vagy társadalomtudományi, művészeti területeken. Minthogy ezek a tanulók akár 
40%-nyi idővel hamarabb elvégzik a kötelező iskolai tananyagot, mint a szokásos tempóban 
haladó társaik, a fennmaradó időben az EPTS programmal foglalkoznak, párhuzamosan az 
egyébként zajló iskolai tanulmányaikkal – ami a formális, iskolarendszerszerű keretek között 
zajló tehetséggondozás, és a kiegészítő nem-formális oktatás szokatlan kombinációját jelenti az 
iskola falain belül.

Lehetséges tanulságok a magyar tehetséggondozás számára

A török tehetséggondozás egy sor olyan feszültséget, de legalábbis kettősséget hordoz magában, 
amelyek nem ismeretlenek a hazai oktatásügy, a magyar tehetségpedagógia számára sem. Egy-
részt a gyors társadalmi átalakulás vágya vagy igénye szinte kikényszeríti az elitista tehetség-
gondozást, vagy annak legalábbis bizonyos lehetséges elemeit és intézményi formáit, miközben 
a demokratizálódás és a modernizáció alapvetően más igényekkel lép fel. Másrészt felismerték, 
hogy a legjobb tehetséggondozó megközelítés a sokféleség, a sokféle megközelítés, akár bizo-
nyos mértékű hibriditás is a tehetséggondozásban, minthogy sokféle gyerek, sokféle tehetség, 
sokféle tehetségterület létezik, és ezek alkalmasint mind más és más tehetségfejlesztési megkö-
zelítést igényelnek. 

Bár az általunk bemutatott tehetséggondozó programnak fontos jellemzője, hogy a gyorsítás 
lehetőségét a tehetséggazdagító programok jellemzőivel tudta összekötni, az EPTS program-
nak még inkább figyelemre méltó jellemzője az, hogy olyan extrakurrikuláris, a formális okta-
tást kiegészítő – annak bizonyos mértékig kritikájaként is megjelenő – programként működik, 
amely ugyanakkor nemhogy szakítana a formális oktatással, hanem szoros kapcsolatot tart vele. 
Megfontolandó a program radikális szakítása az egydimenziós, csak vagy elsősorban az álta-
lános intelligencia mérésére alapozó, határvonalhúzás módszerére építő tehetségazonosító és 
tehetségszelekciós eljárásokkal, amelynek a helyébe egy többdimenziós, tehetségterületre fóku-
száló azonosító módszert állított fel a program. 

Mindazonáltal érdemes felfigyelni az EPTS-nek egy olyan tehetségpedagógiai dilemmára 
adott megoldási kísérletére is, amelyre pedig az elmúlt években csak ritkán tértek ki a peda-
gógiai és tehetségpedagógiai szakemberek, ha pedig foglalkoztak vele, akkor általában inkább 
egyoldalú megoldásmódokat javasoltak rá. Nevezetesen az általános kognitív jellemzők és sze-
mélyiségtényezők, versus a konkrét tudásrendszerekhez kötött képességek fejlesztésének dilem-
májára. A hagyományos tehetséggondozó programok konzekvens válasza az, hogy a fejlesztés-
nek tudásterülethez, konkrét ismeretrendszerhez kapcsolódónak kell lennie: a matematikában 
tehetséges tanulókat matematikában kell fejleszteni – és így tovább tudásterületek, ismeretrend-
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szerek szerint. Az ilyenféle területkötött fejlesztések azonban alkalmasint érintetlenül hagynak 
olyan fontos képességeket, mint például a kreativitás, a problémamegoldó gondolkodás, a társas 
készségek vagy az együttműködési készségek. Mivel azonban az állandóan és rohamosan válto-
zó tudásrendszerek korszakában erősen megkérdőjeleződött a stabil tudásrendszerek pedagógiai 
érvényessége, a fenti dilemmára adott válasz eredménye nagyon gyakran éppen a fordítottja, 
vagyis az, hogy hosszú távon bizonyosan helyesebb, ha a programok alapvető általános kognitív 
képességeket és személyiségtényezőket fejlesztenek, nem pedig a lexikális ismeretek sulykolásá-
val töltik a gyerekek idejét. Ez a fejlesztési irány azonban megfeledkezik arról, hogy a konkrét 
tudásrendszerek jelentősége nemhogy csökkent volna, hanem nőtt a mai világban, sőt, egyre 
komplexebbé váló mivoltuk miatt talán még fontosabbá is váltak, mint minden korábbi kul-
túrtörténeti korszakban. Korábbi munkáiban jelen fejezet szerzője is többször foglalkozott a te-
hetséges gyerekek gondolkodási készségfejlesztésének tudásterület-független vagy tudásterület-
specifikus fejlesztési lehetőségeinek kérdéseivel (Gordon Győri, 2002/a; Gordon Győri, 2002/b), 
és maga is felvetette a kettő kombinációjának lehetőségét. Ennek jó példáját látni a török EPTS 
programban. 

érdemes még kiemelni, hogy az EPTS nemcsak egy bizonyos tudásterület fejlesztésére 
koncentrál: a tehetséggondozást ennél jóval komplexebb tevékenységként konceptualizálják, 
és 5 területre terjesztik ki. Ezek közül érdemes kiemelni a tehetségpedagógiai képzési prog-
ramjukat, valamint azt, hogy a szülők képzésére is nagy figyelmet fordítanak. Sokféle egyéb 
előnye mellett ez nyilván abban is segít, hogy így kevesebben lépnek ki a tehetséggondozó 
programokból, mint akkor tennék, ha a szülők felkészületlenek lennének a tehetséges gyerekek 
pedagógiai pszichológiájában.

Köszönet prof. dr. Ugur Saknak, az Anadolu University professzorának, aki értékes szakmai anya‑
gok önzetlen megosztásával tette lehetővé e fejezet megszületését.
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hárOm Különleges Kezdeményezés 
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Intellektuális kiválóság  
és művészi szenvedély

A bécsi AMAdEUS International 
School tehetséggondozó 
programja

Halász Mariann – Gordon Győri János1

Ausztria társadalma és gazdasága

A Közép-Európában elhelyezkedő osztrák Köztársaság a maga 8 665 550 fős népességével (CIA, 
2015) a 15. helyet2 foglalja el az Európai unió 28 országa között. Az ország hivatalos nyelve a né-
met, amelyet a CIA 2001-es adatai szerint a lakosság 88,6 %-a vall anyanyelvének. 

 1  Halász M. és Gordon Győri J. (2016). Intellektuális kiválóság és művészi szenvedély: a bécsi AMAdEuS International School 
tehetséggondozó programja. In Gordon Győri J. (szerk.), A tehetséggondozás világa: 15 ország jó gyakorlata a tehetséggondozásban 
(pp. 115–124.). Budapest: CSINI

 2 European union. http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_en.htm
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Társadalmi berendezkedéséről érdemes tudni, hogy Ausztriának van a világon az egyik legfej-
lettebb és legátfogóbb szociális biztonsági és jóléti programja. Ez a fajta hálózat két szinten műkö-
dik. Először is ott van a biztosítási elv, amely fedezetet nyújt valamennyi munkaviszonyban álló 
személynek, és az általuk nagymértékben eltartottaknak betegség, baleset, munkanélküliség, szü-
lői szabadság, valamint nyugdíjas kor esetén, emellett pedig ott állnak az állami jóléti ellátások, 
amelyek elérhetőek szövetségi, tartományi és önkormányzati hatóságok által, azoknak a rászoruló 
polgároknak, akikre nem terjed ki a biztosítási rendszer (Austrian Embassy Washington, 2012).

Ausztria gazdaságát tekintve egy jól fejlett piacgazdaság, amelyet képzett munkaerő, és 
a magas életszínvonal jellemez. Szorosan kötődik az Európai uniós gazdaságokhoz, főleg Né-
metországéhoz. Gazdaságát egy nagy szolgáltató szektor, viszonylag szilárd ipari szektor, és egy 
kicsi, de igen fejlett mezőgazdasági szektor jellemzi. Ausztria fő exportpartnerei: Németország, 
olaszország és az Egyesült államok, míg a fő importpartnerei: Németország, olaszország és 
Svájc. 2014-ben a legfontosabb ágazatok a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállí-
tás, a szálláshely-szolgáltatások és vendéglátás (22,8%), az ipar (22,1%) és a közigazgatás, hon-
védelem, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás (17,7%) voltak (europa.eu, 2014). Az oktatásra 
fordított GdP-arányos kiadások aránya 5% felett maradt 2011 és 2013 között, amely némileg 
meghaladta az Eu 2013-ban mért 4,8%-os átlagát. A CIA adatai szerint 2011-ben a GdP 5,8%-át 
fordították oktatásra.

Ausztria oktatásrendszerének és tehetséggondozásának általános jellemzői

Ausztria oktatásrendszerével, valamint tehetséggondozásának sajátosságaival kimerítően fog-
lalkozik A tehetséggondozás nemzetközi horizontja, I. című kiadványban szereplő Nagy Tamás 
és lenhardtné zsilavecz Csilla-féle tanulmány, így ebben a fejezetben csak röviden ismertetnék 
néhány fontosabb tudnivalót.

Ausztria azon országok közé tartozik, ahol felismerték, hogy az oktatás kulcsfontosságú si-
kertényező egy ország társadalmi és gazdasági jövője tekintetében. A Szövetségi oktatási és 
Nőügyi Minisztérium (Bundesministerium für Bildung und Frauen, BMBF) felelős az osztrák 
oktatási rendszerért. Ennek az általános oktatási rendszer, a szakmai oktatás, az európai és nem-
zetközi együttműködés az oktatásban; az oktatáskutatás és minőségfejlesztés; a sokszínűség és 
nyelvpolitika; a politikai nevelés; környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi és forgalmi oktatás; isko-
lai pszichológiai szolgáltatás és egyéni tanácsadás; egészségfejlesztés, iskolai együttműködések, 
valamint a felnőttképzés és az élethosszig tartó tanulás egyaránt részét képezik (BMBF, 2015).

A 2015-ös Education and Training Monitor (oktatási és Képzési Figyelő) adatai szerint Auszt-
riában a korai iskolaelhagyás aránya jóval az Eu-s átlag alatt van, 2014-es adatok szerint 7,0%, 
szemben az uniós 11,1%-kal, sőt az Európa 2020 kereteiben meghatározott nemzeti, 9,5%-os 
cél alatt maradt. A 2013/2014-es tanévben Ausztria a 3. helyen állt (Franciaországot és Magyar-
országot követve) az alapfokú oktatásban nyújtott olvasás-, írás- és irodalomórák számában. 
Matematikában a 9. helyen, természettudományok tekintetében pedig a 2. legtöbb óraszámot 
tartalmazza Európai uniós szinten a kerettantervük. 

Ami az ország tehetséggondozását illeti, az 1999-ben alapított Tehetségfejlesztés és Kutatás 
osztrák Központja (österreichisches zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung, 
özBF) nemzeti intézménye hivatott a tehetséggondozást továbbfejleszteni, valamint támogatni 
a kiválóságokat Ausztriában. Az intézmény támogatja mindazon személyeket, intézményeket és 
kezdeményezéseket, amelyek a fiatal tehetségek előmozdítását szolgálják. Az özBF egy holisz-
tikus és rendszerszintű megközelítést szorgalmaz a tehetséggondozásban, amibe beletartozik az 
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összes oktatási intézmény – óvoda, iskola, főiskola és egyetem, valamint a család, a gazdaság, 
a  munka világa és a közösségek. Csak mindezekkel együttműködve garantálható egy fiatal 
tehetség folyamatos fejlődése. 

Mindazonáltal az utóbbi években az ausztriai tehetséggondozás legjelentősebb és valószí-
nűleg leginkább messze és széleskörűen ható eseménye a tehetséggondozásról kiadott White 
paper: Promoting Talent and Excellence (Fehér könyv a tehetség és kiválóság fejlesztéséről) meg-
jelentetése volt (Weilguny, resch, Samhaber és Hartel, 2013; ezt az angol nyelvű változatot 
2011-ben megelőzte az eredeti német kiadvány). Ebben az özBF által készített összefoglalóban 
a szervezet megőrizte mindazokat az alapelveket, amelyekről az előző bekezdésben szóltunk, de 
mellette olyan új szempontokat is megfogalmaztak, amelyek a 2010-es évek elejére lezajló átfogó 
osztrák oktatási reformhoz illesztették a tehetséggondozás alapelveit és gyakorlati formáit is. 
A White paper tulajdonképpen egy totális tehetséggondozási rendszer felépítésének víziójaként 
született meg: a tehetséggondozást valamennyi életkorra, minden iskolatípusra és iskolafoko-
zatra kiterjesztve taglalja, holisztikusan, ahogy az előzőekben is utaltunk rá. Azonban új – és 
nyilván éppen a magyarországi tehetséggondozás utóbbi két évtizede eredményeinek hatását is 
mutató – fejlemény a hálózatosodás szükségességének hangsúlyozása, illetve az az igény, hogy 
a tehetséggondozásnak az oktatás és képzés minden szintjén nagyon világos és egyértelmű, dek-
larált jogi háttere is legyen, ne csak spontán zajlódjék, ne a törvényességi keretek határvonalain 
vagy éppen e határvonalak hiányának mentén. Mindez jelentős szemléleti változásokat is ma-
gával kell hogy hozzon, amire különösen nagy szükség van egy olyan országban, amely ugyan 
a világ élenjárói közé akar kerülni a tehetséggondozás terén, de amelynek társadalmát mélyen 
átjárja a tehetség és kiválóság kiválasztási és nevelési kérdéseinek ambivalenciája, nem kis rész-
ben a náci történelmi múlt miatt (resch, 2014). 

 
Az AMAdEUS International School Vienna bemutatása3

Az Európa szívében, Bécsben elhelyezkedő AMAdEuS International School Vienna (Bécsi 
AMAdEuS Nemzetközi Iskola) az egyedülálló, innovatív zenei és művészeti oktatásának, va-
lamint az ehhez a minőséghez mért szigorú oktatóinak köszönheti jó hírnevét. Angol nyelvű 
oktatási programját 3–18 év közötti gyerekeknek, fiataloknak kínálja. A tanulás projektalapú és 
kreatív, amely képessé teszi a diákokat, hogy ötleteiket az életben is megvalósíthassák. Abban 
hisznek, hogy az oktatás egy olyan folyamat, amely tele van felfedezésre váró lehetőségekkel, 
kreativitással, fejlődéssel, illetve a tudás, a készségek és a perspektívák gazdagításának esélyeivel. 
Támogatják a diákokat, hogy az egyéni tehetségükhöz, céljaikhoz legjobban illő kreatív utat 
válasszák. Az itt megszerzett készségek és tapasztalatok egész életüket végigkísérik majd. Mind-
ezek mellett az AMAdEuS-ban aktívan ösztönzik a diákokat, hogy ne csak azt értsék meg, 
amit tanulnak, hanem annak a valós világban rejlő jelentőségét is.

Kampuszuk – ahol nemzetközisége folytán nap mint nap többféle nyelvet lehet hallani – 
csak egy villamosútnyira található a városközponttól, mégis egy fákkal teli parkban helyezkedik 
el, egy előkelő lakónegyedben. A tanítás fő nyelve az angol, így az angol nyelvi fejlesztésről is 
gondoskodnak. Azonban mivel a fogadó ország nyelve a német, a 10. évfolyamig elvárás a német 
nyelvórák megléte. Továbbá, ahol igény van rá, támogatják a diákjaik anyanyelvi fejlesztését.

 3  AMAdEuS International School Vienna, Music & The Arts Superior Boarding. Forrás: http://www.amadeus-vienna.com/wp-
content/uploads/2015/04/AV-Brochure_2015-16.pdf 
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Az AMAdEuS-ban különösen nagy hangsúlyt fektetnek az erős közösségi szellem, vala-
mint a pozitív iskolai légkör megteremtésére, illetve támogatják az egészséges és kiegyensúlyo-
zott életmódot, amelynek éppúgy része a tápláló házi készítésű étel, mint a testmozgás, és az 
ennek köszönhetően létrejött általános jóllét és mentális egészség.

A Nobel Education Network (Nobel oktatási Hálózat) – amelyről részletesebben szó lesz a 
későbbiekben – részeként kapcsolatban állnak más nemzetközi iskolákkal és diákokkal, együtt-
működnek, összedolgoznak és megosztják szakmai tapasztalataikat. 

Küldetésük szerint arra törekszenek, hogy támogassák a tehetséges diákokat a tudományok, 
a zene és a művészetek területén. Céljuk, hogy fejlesszék a kreatív, érdeklődő, gondolkodó elmé-
ket egy olyan világnézeten keresztül, amelynek alapjául a kultúrák közötti megértés, nyitottság, 
és a tisztelet szolgálnak. Az iskola programjain keresztüli kihívás ösztönzi a diákokat, hogy 
elköteleződjenek az élethosszig tartó tanulás mellett.

a program felépítése és jellemzői

A Bécsi AMAdEuS Iskola 3 pillérre épül: 
 1. Nemzetközi iskola,
 2. zene & művészetek,
 3. Magas színvonalú bentlakásos ellátás.

1. Nemzetközi iskola

A Bécsi AMAdEuS Nemzetközi Iskola a Nemzetközi érettségi Szervezet (International 
Baccalaureate organisation – IB) által engedélyezett IB World School. Az AMAdEuS-ban ta-
nító tanárok rendszeresen részt vesznek IB szakmai képzéseken és fejlesztéseken. A széleskörű és 
világhírű IB tudományos kerete egyértelmű célokat és értékeket határoz meg. A fő célkitűzése 
a „nemzetközi gondolkozás” („international mindedness”) megteremtése, valamint a kulturális 
sokszínűség pozitív aspektusainak megismertetése és felértékelése.
Az IB program a következők szerint oszlik meg:
	 •	 Primary	Years	Programme	–	Általános	iskolai	évek program 3–11 éves kor között
	 •	 Middle	Years	Programme	–	Középiskolai	évek	program	11–16	éves	kor	között
	 •	 Diploma	Programme	–	Diploma	program	16–18	éves	kor	között

általános iskolai évek program

Az első évek képezik a gyerekek jövőbeni tanulmányainak alapját. Ezért már 3 éves kortól ki-
hívást jelentő magas színvonalú oktatást kínálnak, egy kreatív, barátságos, holisztikus tanulási 
környezetben, ami lehetővé teszi, hogy a gyerekek kihasználhassák a bennük rejlő összes lehe-
tőséget. A 3–11 év közötti diákokat két úgynevezett szekcióra bontják, amelyek azonban szoro-
san együttműködnek és egymásra épülnek. Ezek a „korai évek központ” (Early years Centre) 
3–5 éves korig és az „általános iskolai évek” (Primary years) 6–11 éves korig. 

Minden osztályban vegyes életkorú gyerekek tanulnak, két évet vonnak egybe, ami lehetővé 
teszi és emellett támogatja a legmagasabb szintű személyre szabott tanítást és tanulást. Az ösz-
szevonások a következők szerint néznek ki: 1–2. évfolyam: 3–4 éves gyerekek, 3. évfolyam (első 
osztálynak minősül). 5–6 éves gyerekek, 2–3. osztály: 7–8 éves gyerekek, 4–5. osztályba pedig 
9–10 évesek járnak. A programnak ebben a részében a gyerekek nyelveket, társadalmi tanulmá-
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nyokat, természettudományokat, matematikát, és művészeteket tanulnak. Egész pontosan az 
első két évfolyamon szaktanároktól zenét és művészeteket tanulnak, majd a 3–5. évfolyamon 
németet, zenét, drámát, képzőművészeteket és testnevelést. 

Igazodva az IB kereteihez, a tanulás kutatás-alapú és transzdiszciplináris, tehát több tudo-
mányterületet érintő, mindezek pedig erős alapot teremtenek a projekt-alapú tanulásnak, amely 
a későbbi évfolyamokon is hangsúlyos lesz. Az IB rugalmassága lehetővé teszi, hogy megfelelje-
nek az általános iskolákról szóló osztrák nemzeti tanterv követelményeinek is.

Nagy hangsúlyt fektetnek tanórák utáni, szabadon választható tevékenységekre is: a Bécsi 
AMADEUS Klubok fakultatív iskola utáni tevékenységeket kínálnak az alsó tagozatos tanulók-
nak. A kluboknak széles a választéka: anyanyelvi oktatás, technológia, művészet, sport, tánc, 
és főzés. Minden kurzust az AMAdEuS tanárai tartanak vagy képesített, külső személyi ál-
lomány. A Bécsi AMADEUS Napközi minden alsó tagozatos diáknak elérhető hétfőtől csütör-
tökig. Ez magában foglal egy kis „nassolási lehetőséget”, szabad játékidőt az épületen belül és 
a szabadban egyaránt, valamint különböző sport- és kézműves tevékenységeket.

Középiskolai oktatás

A korcsoportot tekintve 11–18 éves kor közötti diákok tanulnak itt, 6–12. osztályig. A program 
ezen szakasza inspiráló és pozitív tanulási környezetben a tanulás és a felelősségtudat kialakítá-
sára helyez nagy hangsúlyt. A Bécsi AMAdEuS Középiskola (AMAdEuS Vienna Secondary 
School) két akadémiai szakaszra oszlik: IB „Középiskolai évek programra” (6–10. osztály) és az 
IB „diploma Programra” (11–12. osztály).

A „Középiskolai évek program” (Middle Years Programme – MYP) feladata, hogy „megta-
nítsa a diákokat tanulni”, ezáltal a későbbiekben képesek legyenek az élethosszig tartó ta-
nulásra. Az MyP-nek két elsődleges célja van: rávezetni a serdülőket, hogy kreatív, kritikus 
és megfontolt gondolkodóvá váljanak, továbbá fejleszteni a „nemzetközi gondolkodásukat”. 
Az alaptantervet különböző kiegészítő tárgyakkal – gazdagító programokkal – támogatják 
meg, amelyek gondoskodnak a diákok kiváló akadémiai és személyes növekedési lehetősége-
iről. Ebben a szakaszban az alaptanterv tantárgyai a következők: nyelv és irodalom, nyelv-
tanulás (angol és/vagy német, spanyol vagy francia), egyének és társadalmak (történelem 
és földrajz), természettudományok (biológia, fizika, kémia), matematika, művészetek (zene, 
dráma, képzőművészet), testnevelés és egészséggel kapcsolatos oktatás, tervezés (digitális és 
terméktervezés).

Az IB „Diploma Program” keretében szerezhető minősítés nagy tekintélynek örvend, számos 
egyetem által elismert, több mint 140 országban. Ebben a szigorú kétéves diploma Program-
ban (a tanulók életkora 16–18 év, 11–12. osztály) kezdenek el a diákok arra összpontosítani, ami 
leginkább érdekli őket, és itt kapják meg a kellő felkészítést a felsőoktatási intézményekbe való 
bejutásra. A diploma Program során folyamatosak az értékelések, ami magában foglalja a kül-
ső IB-értékelők által bírált záróvizsgákat. A diploma Program alaptantervében minden diák-
nak hat tantárgyat kell meghatározott módon összeválogatnia 6 tantárgycsoportból, amiből 
3 tárgynak magas szintűnek (MSz) kell lennie 6 óra/hét óraszámban és 3 standard szintűnek 
(SSz) 4 óra/hét óraszámban. 
A csoportok pedig a következők:
 1. csoport: nyelv és irodalom (angol MSz/SSz, német MSz/SSz, orosz MSz/SSz, anyanyelv SSz)
 2. csoport: nyelvtanulás (angol MSz/SSz, német MSz/SSz, harmadik nyelv SSz)
 3.  csoport: egyének és társadalmak (környezeti rendszerek és társadalmak SSz, üzleti menedzs-

ment MSz/SSz, közgazdaságtan MSz/SSz, történelem MSz/SSz, földrajz MSz/SSz)

Ausztria | 121



 4.  csoport: kísérleti tudományok: (környezeti rendszerek és társadalmak SSz, biológia MSz/
SSz, fizika MSz/SSz, kémia MSz/SSz)

 5.  csoport: matematika (matematika MSz/SSz, matematika tanulmányok MSz/SSz)
 6.  csoport: művészetek (zene MSz/SSz, tánc MSz/SSz, dráma MSz/SSz, képzőművészetek 

MSz/SSz)

Az AMAdEuS-ban minden évfolyamon gondoskodnak az innovatív és pozitív tanulási 
környezetről. Magas színvonalú nemzetközi oktatást kínálnak kis létszámú csoportokban, ame-
lyek lehetővé teszik a személyre szabott figyelmet. Az információs technológia a tanulás fontos 
része a 21. században, ezért amellett, hogy különböző technológiai eszközöket tesznek elérhe-
tővé, az általános iskolai évek program diákjainak iPad-et biztosítanak, a középiskolás korú 
diákoknak pedig MacBook használatával egészítik ki a tanfolyamot.

A diploma Program teljesítéséhez és a tanulói készségek és fejlődés kiterjesztéséhez szükség 
van a következő elemekre:
	 •	 	kiterjedt	tanulmány	elkészítésére, ami egy független kutatási projekt, ahol a diákok egy kü-

lönösen érdekes témában végeznek alapos vizsgálatot;
	 •	 	a	tudás elmélete elnevezésű interdiszciplináris témára;
	 •	 	kreativitásra	–	cselekvésre	–	szolgálatra: a diploma Program elvárja a diákoktól, hogy részt 

vegyenek valódi kreatív feladatokban, tevékenységekben, illetve közösségi szolgálati projek-
tekben a tanórákon kívül, a való életben.

2. Zene és művészetek

A Bécsi AMAdEuS azt a filozófiát követi, amely szerint a zene és a művészetek oktatása nél-
külözhetetlen. Egészen Platónig vezetik vissza a zenei nevelés társadalomra gyakorolt jó hatását. 
A zenét és a művészeteket az oktatási filozófiájuk rugalmas, projekt-orientált, és interdiszcipli-
náris elemeként használják. Az iskola programja a különböző kreatív területek sokféleségében 
bővelkedik, ezzel is szélesebb lehetőséget biztosítva a diákoknak tehetségük kiaknázására. Min-
den művészeti hajlammal megáldott tehetséges diákot – különböző képzettségi szinten – vár-
nak az iskolában.

A színháztól a képzőművészeteken át a zenéig és táncművészeti előadásokig az AMAdEuS 
zenei és művészeti oktatása a tanulók önkifejezéséhez szükséges minden eszközt biztosít. Mes‑
terkurzusokat és műhelyfoglalkozásokat4 tartanak, ez előbbieket a helyiek mellett szerte a világból 
érkező szakértők tartják. A művészeti oktatás szintén kifejezetten kis csoportokban zajlik.

A Bécsi AMAdEuS Akadémia5 szerves része az iskolának, célja pedig a fiatalon szakmai 
karriert megcélzott művészek fejlesztése, miközben nem hagyják figyelmen kívül az általános 
tudományos fejlődésüket sem. A meghallgatás – zenei tehetségazonosítás – után a diákokat fo-
gadják az AMAdEuS Akadémián, ahol nemzetközileg elismert oktatóktól tanulhatnak, részt 
vehetnek mesterkurzusokon, valamint fellépési lehetőséget is kapnak.

 4  AMAdEuS International School Vienna: Master classes and workshops http://www.amadeus-vienna.com/music-arts/master-
classes-and-workshops/ 

 5  AMAdEuS International School Vienna: Amadeus Vienna Academy. http://www.amadeus-vienna.com/music-arts/amadeus-
vienna-academy/ 
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3. Magas színvonalú bentlakásos ellátás6

Az AMAdEuS-ban tisztában vannak azzal, hogy a bentlakás egy egészen új élmény a legtöbb 
diák számára, ezért arra törekszenek, hogy második otthonként tekintsenek a kampuszon el-
töltött időre. A bentlakásra a hatodik osztálytól, tehát 12 éves kortól nyílik lehetőség. A bent élő 
és a nem bentlakásos oktatók is egyaránt többéves szakmai tapasztalattal rendelkező, képzett 
pedagógusok. A Bécsi AMAdEuS magas színvonalú ellátást nyújt bentlakó diákjainak, egy 
családias, pozitív, gondoskodó, biztonságos és szórakoztató környezetben. A diákok megtanul-
nak önállóan napirendet szervezni, és megalkotnak egy jól kiegyensúlyozott heti programot. 
A  tapasztalt bentlakásos személyzet pedig ideális tanulási környezetet teremt, ami támogatja 
a diákok tanulmányi és tanórán kívüli tevékenységeit.

Nobel Oktatási Hálózat (Nobel Education Network)

A Nobel oktatási Hálózat egy közös szabályozási keret alá tartozó nemzetközi iskolacsalád 
 Európában, a Közel-Keleten és ázsiában. Jelenleg öt Nobel Iskola nyújt világszínvonalú oktatást 
3–18 év közötti diákoknak. A bécsi mellett működik még a portugál Algarve-ban, a törökorszá-
gi Isztambulban, omán fővárosában, Maszkatban, illetve a Vietnam déli részén elhelyezkedő 
Ho Si Minh városában. Habár minden Nobel Iskola közös szabályozási keret alatt működik, 
egyéni szakirányokat kínálnak, amelyeket „világi témáknak” neveznek. A témák olyan helyi 
és globális jelentőségű területeket képviselnek, amelyeket jellemzően elhanyagol a mai okta-
tási rendszer, azonban alapvető fontosságúak a 21. századi kompetenciafejlesztés tekintetében. 
A témák az adott város sajátosságai szerint kerülnek kiválasztásra, mint pl. Bécsben a zene és 
a művészetek, vagy Maszkat esetében a fenntarthatóság.7

Küldetésük, hogy táplálják a diákok egyéni tehetségét, ehhez interdiszciplináris és holiszti-
kus megközelítésen keresztül egy erős tudományos alapot biztosítanak. Filozófiájuk szerint hi-
szik, hogy minden gyermekben ott lakozik a tehetség, amely által képes pozitívan hozzájárulni 
a világunkhoz. Méltányolják az egyének különböző típusú tanulási szokásait, valamint a kü-
lönböző erősségeket és érdeklődési területeket. A különböző attitűdök tiszteletével és támoga-
tásával olyan környezetet sikerült teremteni, ahol az egyéni tehetségek virágozhatnak.8 A Nobel 
hallgatóit és oktatóit egyaránt arra buzdítják, hogy működjenek együtt társaikkal, valamint 
kollégáikkal az oktatási projektekben. Ez az interaktív tanulási környezet erősíti a tudományos 
programokat és a diákok csapatmunkában való sikeres részvételét, szélesíti a nemzetközi látókö-
rüket és a kritikai gondolkodásuk fejlődését.

Minden évben, a kiemelkedő képességekkel megáldott 15–17 év közötti fiataloknak úgy-
nevezett Nobel‑ösztöndíjakat9 ítélnek oda. Az ösztöndíj keretében kiváló tudományos oktatást 
biztosítanak, amely jól hasznosítható a hálózat nemzetközi környezetében. Az ösztöndíjasok 
lehetőséget kapnak, hogy fizikailag részt vegyenek, vagy virtuális projektekben dolgozzanak 
együtt más diákokkal, szerte a világban a Nobel Iskolák valamelyikében. Az ösztöndíjprog-

 6  AMAdEuS International School Vienna: Boarding. http://www.amadeus-vienna.com/boarding-av/ 
 7  AMAdEuS International School Vienna: About Nobel. http://www.amadeus-vienna.com/about-nobel/ 
 8  AMAdEuS International School Vienna: Mission philosophy.  http://www.amadeus-vienna.com/about-nobel/mission-

philosophy/ 
 9 AMAdEuS:  International School ViennaNobel scholarships. http://www.amadeus-vienna.com/about-nobel/nobel-scholarships/ 
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ramban való részvételhez szükséges az angol nyelvtudás. Az első ösztöndíjas év után a diákokat 
értékelik és megfontolják a hosszabbítást egy újabb ösztöndíjas évvel. lényeges azonban megje-
gyezni, hogy az ösztöndíj csak a tandíjat biztosítja, a bentlakás költségeit nem foglalja magában.

Alkalmazott módszerek

Az 1968-ban alapított International Baccalaureate (IB; Nemzetközi érettségi) egy nonprofit ok-
tatási alapítvány, amely a nemzetközi oktatás területén kínál négyféle nagy tekintélynek örven-
dő programot. Célja, hogy ezeken a programokon keresztül fejlesszék az intellektuális, szemé-
lyes, érzelmi és szociális készségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy élni, tanulni és dolgozni 
lehessen egy gyorsan globalizálódó világban. Az említett négy program pedig a következő: 
 1. általános iskolai évek program
 2. Középiskolai évek program
 3. diploma program
 4. Karrierrel kapcsolatos program

Az első három programot kínálja a Bécsi AMAdEuS Nemzetközi Iskola.
Az IB a hírnevét a magas színvonalú oktatásának, pedagógiai vezetésének és a diákok telje-

sítményének köszönheti. Együtt dolgoznak iskolákkal, a kormányokkal és a nemzetközi szer-
vezetekkel, hogy fejlesszék a nemzetközi oktatás kihívásokkal teli programjait. Az iskoláknak 
az IB nemzetközi programok nyújtásához teljesíteniük kell az IB szervezetének engedélyezési 
eljárását (IB, 2016). 

Az AMAdEuS-ban az IB tudományos kerete mellett projekt‑alapú tanulást valósítanak meg 
(Project‑Based Learning – PBL), amely egy magával ragadó és kollaboratív, együttműködő ta-
nulási megközelítés, ami a való élet kihívásaival és lehetőségeivel foglalkozik. Projekt-alapú 
tanulással finomodik a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás és prezentációs készség.

A lehetséges hazai adaptáció néhány szempontja

Az AMAdEuS International School, mint a nevéből is levezethető, nemzetközi tehetséggon-
dozó oktatási intézmény, amely részben zenei tehetségekkel foglalkozik, ugyanakkor nemzet-
közi érettségi lehetőségét is biztosítja a tanulóknak. Mindhárom szempont figyelmet érdemel 
egy esetleges hazai adaptáció szempontjából.

Először is érdemes megemlíteni, hogy miközben a felsőoktatás szintjén ma már itthon is 
jelentős lendülettel zajlik a nemzetköziesítés, a hallgatók és az oktatók legtehetségesebbjeinek 
a világ egészéről Magyarországra való vonzása, addig a közoktatás szintjén ez még csak nyo-
mokban lelhető fel. Pedig éppen a kötetünkben található koreai példa (Varga és Gordon Győri, 
2016) is jól mutatja: a tehetségek nemzetközi „csereforgalma” ma már a középiskolai, alkal-
masint akár már az általános iskolai korosztályban is jócskán zajlik, és mint sok más hasonló 
társadalmi folyamatban, erre vonatkozóan is okkal lehet azt gondolni, hogy aki nem lép idő-
ben, az lemarad, kimarad. Márpedig – ugyancsak a koreai diákokról írottakból – az is kiderül, 
hogy ha egy tehetséges tanuló valahol a hazáján kívül végzi a tanulmányait, jó esély van arra, 
hogy abban az országban marad a felsőoktatási tanulmányai végzésének idejére is, alkalmasint 
munkát is ott vállal. Tehát a középiskolai korosztály tehetséggondozása kifejezetten jelentős, és 
hatékony hosszútávú lehetősége lehetne a hazai „tehetséghalászatnak” is. ugyancsak nem mel-
lékes, hogy ezt éppen a művészetoktatás – a zene, képzőművészet és táncművészet – terén jól 
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meg lehetne valósítani, minthogy ezeken a területeken a nyelvismeret kevésbé fontos, mint más 
területeken, valamint nemzetközi összehasonlításban is versenyképes a magyarországi képzés. 
Igaz, az is fontos szempont, hogy a nyelvismeret a tanulói oldalról nézve ugyan kevésbé fontos, 
mint mondjuk például akadémikus területeken, de oktatói oldalról kulcsfontosságú tényező: 
egy ilyen iskolában vagy a nemzetközi tagozaton, ha ilyet alapítanának, fontos lenne, hogy 
minden tanár jól beszéljen angolul és a szakmai angol nyelvnek is magas szinten birtokában 
legyen, vagy ha az iskola egésze nemzetközi képzést biztosítana, akkor ott valamennyi tanárnak 
tudnia kellene angolul is oktatni. Jelenleg az jellemző a hazai középfokú művészeti oktatási in-
tézményekre, hogy kis számban jelennek meg bennük nemzetközi tanulók, gyakran ők is csak 
azért érkeznek, mert valamelyik szülőjük magyar háttérrel rendelkezik, az oktatók között pedig 
viszonylag nehéz olyanokat találni, akik angolul is tudnák képezni őket. ugyanakkor a nemzet-
közi tanulók magas számban való jelenléte jelentős pénzforrás is lehetne az ebben involválódó 
oktatási intézmények számára; tehát egy ilyen adaptáció befektetésekkel (például az oktatók 
nyelvi képzése), de jelentős (anyagi és szellemi) nyereségekkel is járhatna. 

A következő fontos aspektus, hogy a bécsi iskola nemzetközi jellegét az is erősíti, hogy nem-
zetközi érettségit biztosító (IB) iskola. A nemzetközi érettségi Magyarországon sem ismeretlen, 
ugyanakkor csak nagyon kevesek számára és nehezen elérhető. Bár a rendszerváltás után né-
hány évig több iskolában is módja volt a tanulóknak nemzetközi érettségi programban részt 
venni, mára már csak egyetlen középiskola hirdeti meg (a budapesti Karinthy Gimnázium, va-
lamint még egy iskolában érhető el: az American International School of Budapest-ben), noha 
a világon 2100 iskola biztosítja ezt a képzést. A program kifejezetten magas akadémikus színvo-
nalat biztosít, aminek következtében a nemzetközi érettségit letevő tanulók felvételt nyerhetnek 
a világ számos kimagasló felsőoktatási intézményébe. A korábbi fellendülés Magyarországon 
azért torpant meg, mert az IB program fizetős, méghozzá nem is olcsó. Ez egyrészt megoldha-
tatlan helyzet elé állította a magyar oktatásirányítást, hiszen a tömeges elterjesztését nem tudta 
az állam vállalni, ugyanakkor társadalmi feszültségeket generálhatott volna, hogy ha széles kör-
ben elérhetővé teszik az IB-t Magyarországon, hiszen nyilván nem minden tehetséges tanuló 
családja tudta volna kifizetni a nemzetközi érettségi képzés magas tandíját. Így a programot 
Magyarországon inkább elsorvasztották, vagy talán még inkább magától elsorvadt. Mégis, ér-
demes lenne átgondolni, hogy hosszútávon ez hatékony oktatásügyi stratégia-e, éppen és speciá-
lisan a tehetséges gyerekek fejlesztésének terén például. Valamennyi lehetősége még így is van a 
mai hazai fiataloknak csatlakozni a programhoz (a fent említetteken kívül), például az Egyesült 
Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete (united World Colleges, 2016) hazai szervezetén 
keresztül, de ezek nem kifejezetten a tehetséggondozás körébe tartozó oktatási programok, le-
hetőségek. Bizonyára ki lehetne dolgozni azokat az alapítványi és egyéb támogatási formákat, 
amelyek a tehetséges, de nem jómódú tanulókat abban segíthetné, hogy az IB programban 
képződhessenek. Igaz, ennek ismét csak fontos tanári feltételei vannak: nem véletlen, hogy Ma-
gyarországon csupán az Amerikai Iskola, illetve a kéttannyelvű (angol–magyar nyelvű) képzést 
biztosító Karinthy Gimnázium ajánlja fel az IB-hez való csatlakozás lehetőségét.

A bécsi AMAdEuS harmadik, egyben megítélésünk szerint leginkább fontos jellemzője 
azonban az, hogy kimagaslóan magas szintű akadémikus képzést is biztosít a művészetek terén 
tehetséges, de a nemzetközi szintű akadémikus követelményeknek is megfelelni tudó tanulók 
számára. Ennek a ténynek a tehetségpedagógia egésze szempontjából hallatlanul nagy elmé-
leti, szemléleti és gyakorlati jelentősége van. A tehetséges gyerekeket fejlesztő pedagógiának a 
nagy része ugyanis az elmúlt legalább 100 évben alapvetően elválasztotta egymástól a kettőt. 
Talán nem eléggé megalapozottan, de talán nem is teljesen alaptalanul úgy gondolták a szülők 
és gyakran a tanárok is, hogy egy zenében, képzőművészetben, táncművészetben tehetséges 
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gyerek vagy művészeti téren képződjön, és akkor menjen a megfelelő művészeti középiskolába 
tanulni, ám akkor gyöngébb akadémikus képzésben részesül, vagy akadémikusan erős képzést 
biztosító oktatási intézménybe járjon, de akkor másodrangúvá válik a gyerek művészeti fejlesz-
tése. Az utóbbi években ugyan megjelentek a nemzetközi tehetséggondozás terén olyan iskolák, 
amelyek igyekeztek kombinálni a kétféle képzést, és közös iskolákat nyitottak a művészetben és 
az akadémikus területeken tehetséges tanulók számára (példaként ld. az Izrael Arts and  Science 
Academy-t; magyar nyelven említi Frank és Gordon Győri, 2012), a bécsi AMAdEuS Isko-
la azonban nemzetközileg is az első olyan intézmények egyike, ha nem a legelső, amelyben 
a művészetben tehetséges tanulók egyben nemzetközileg kimagasló akadémikus képzésben is 
részesülhetnek. Ez nagyon komoly lehetőség a művészeti és akadémikus területeken egyaránt 
tehetséges tanulók és szüleik számára, hiszen így nem kell egy olyan dilemmában dönteniük, 
amely dilemma valójában nem is feltétlenül szükségszerű – mint azt az AMAdEuS Iskola 
példája is mutatja.
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Társadalmi és  
oktatási reform  
a tehetséggondozáson 
keresztül

A Nazarbajev iskolák 
Kazahsztánban

Gordon Győri János1

A kazah társadalom és oktatás rövid jellemzése

A posztszovjet Kazahsztán Európa és ázsia mezsgyéjén terül el: a világ 9. legnagyobb területű 
országa (2.7 millió km²), viszonylag csekély létszámú, 16–17 milliós lakossággal. A lakossága 
etnikailag kevert: kb. 61%-a kazah, 25%-a orosz; a további 14%-nyi állampolgára az üzbég, az 
ukrán, német, kínai, koreai és még több tucat más etnikai csoportból kerül ki. Az ország vallás 
tekintetében is hasonlóan sokszínű: a muzulmán és ortodox többség mellett protestánsok és 
más kisebb valláshoz tartozók alkotják a lakosságot. 

 1  Gordon Győri J. (2016). Társadalmi és oktatási reform a tehetséggondozáson keresztül: a Nazarbajev iskolák Kazahsztánban.  
In Gordon Győri J. (szerk.), A tehetséggondozás világa: 15 ország jó gyakorlata a tehetséggondozásban (pp. 125–133.). Budapest: CSINI
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Kazahsztán a fejlődő gazdaságok egyikének számít. Bár nyersanyagokban és egyéb természeti 
kincsekben igen gazdag, a Szovjetuniótól való elszakadás óta gazdaságát némi egyoldalúság jel-
lemzi: erősen függ a kőolaj világpiaci árától. éppen ennek az egyoldalú kitettségnek a csökkenté-
se érdekében, valamint a gazdasági fejlődés felgyorsításának céljából az ország elnöke, a demok-
ratikus államrendszer és államvezetés eszközeinek egyes elemeit mellőző Nurszultan Nazarbajev 
évtizedek óta figyelemre méltó erőfeszítéseket tesz az oktatás fejlesztéséért, többek között annak 
érdekében, hogy egy nemzetközi összehasonlításban is kimagaslóan tehetséges állami hivatalno-
ki testületet, valamint világvezető kutatókat, kreatív művészeket neveljen ki az ország. 

Az iskolázottság mértéke Kazahsztánban jó: a lakosság majdnem 100%-a írás-olvasástudó; 
egy-egy korosztály majdnem 90%-a legalább középiskolát végez, 30-40%-a felsőoktatási dip-
lomát is szerez (a nők mutatói valamennyi esetben jobbak, mint a férfiakéi) (uNESCo-IBE, 
2011). Az elemi oktatás 7 éves korban kezdődik és 4 évig tart, ezt követi az alsó középiskola 
(5–9 évfolyam), majd a 10–12. évfolyamot lefedő, tehát 3 évig tartó felső középiskola. Ez utóbbi 
képzési szinten három iskolatípus között választhatnak a tanulók: szakképzési iskola (amely el-
sősorban egy szakma ismeretére készít fel, bár az itt kapott bizonyítvánnyal is lehet felsőoktatás-
ba jelentkezni), líceum (amely több akadémikus ismeretet is biztosít, és felkészít a felsőoktatás-
ra), valamint a kifejezetten akadémikus képzést biztosító, fókuszáltan a felsőoktatásra felkészítő 
felső középiskola tartozik a három választható lehetőség közé (Bridges & Sagintayeva, 2014).

A tehetséggondozás társadalmi, történelmi és oktatási háttere 
Kazahsztánban

Minthogy a  gazdasági, politikai és katonai önállóság hosszútávú fenntartásának és fejleszté-
sének kulcsát Kazahsztánban az oktatásban látják, az országban az oktatásügy évtizedek óta 
valóban kiemelt stratégiai területnek számít. Nazarbajev elnök és politikustársai már több év-
tizeddel ezelőtt felismerték, hogy egy rövid ideje önállóvá vált társadalomban, amelyben ke-
véssé fejlett a gazdaság, az oktatásügynek a társadalmi és a gazdasági fejlődés előtt kell járnia, 
mintegy utat törve, teret nyitva azoknak, máskülönben nem biztosítható a fejlődés. Miközben 
az országban jelentős erőfeszítéseket tettek az oktatás általános színvonalának az emelésére is, 
a politikacsinálók számára már korán világossá vált, hogy gyorsan fejlődő társadalmat és nagy 
ütemben erősödő gazdaságot akkor tudnak felépíteni és viszonylag hosszú távon fenntartani, ha 
külön lehetőségeket nyitnak meg az intellektuális és kreatív, illetőleg a vezetői tehetségeknek. 
Akár annak árán is, hogy az egyébként fontosnak tekintett oktatási egyenlőségelv és a társadal-
mi stratifikáció (a társadalmi csoportok közötti mozgás) állandó növelése mellett a (magas telje-
sítmény fokozása és fenntartása értelmében vett) elitista tehetséggondozásnak is megfelelő teret 
biztosítanak. A kazahsztáni példán jól nyomon követhető, hogy egy rövid ideje önállóságot 
szerzett, viszonylag egyoldalú gazdaságot fenntartó fejlődő ország a 20. század végén, 21. század 
elején miként próbálja a társadalmi és gazdasági fejlődés alapjait megteremteni, fenntartani és 
fejleszteni egy elitista tehetséggondozási rendszer segítségével (is).

Ahhoz, hogy egy országban erősen szelektív és szegregált speciális képzésben részesülhesse-
nek az intellektuálisan tehetséges tanulók, és ezt ne kísérje komolyabb társadalmi vita, netán 
széles körű társadalmi nyugtalanság, elégedetlenség vagy akár ellenállás, többek között olyan 
ideológia szükséges, amely képes e rendszernek a pozitív vonásait hangsúlyozni. Kazahsztán-
ban tulajdonképpen éppen ezzel kezdődött az utóbbi évtizedek tehetséggondozási rendszerének 
kidolgozása: nevezetesen azzal, hogy széles körben ismertté és elfogadottá tették, hogy az aka-
démikusan (vagyis intellektuálisan) tehetséges fiatalok tehetséggondozása alapvetően nem más, 

128 | Gordon Győri János



mint a hatékony humántőke-fejlesztés (yakavets, 2014), ami egyébként az Európai unió fejlesz-
tési koncepcióiban is hasonlóképp jelenik meg (ld. pl. oECd, 2001). éppen ez az, amelynek 
mentén tehát Kazahsztánban hozzákezdtek egy önálló tehetséggondozó rendszer kiépítéséhez. 
de mivel Kazahsztán léte, illetőleg a kazah tehetséggondozás alapvetően a szovjet rendszerhez, 
s azon még visszamenőleg a cári oroszország oktatásügyéhez kapcsolódik, ezért érdemes egy 
pillantást ezekre is vetni. 

Mint Puskin életrajzából is köztudott, a cári oroszországban az intellektuálisan vagy művé-
szetekben tehetséges gyerekek útja Carszkoje Szelóba vezetett, ahol – és más helyeken, Moszk-
vában, Szentpétervárott – magas színvonalú, specializált iskolákban a cárhoz lojális vezető 
hivatalnokréteget igyekeztek kinevelni, illetve a képzőművészetben, irodalomban, táncművé-
szetben, zenében tehetséges fiatalokat képezni.

Bár ideológiai háttere gyökeresen megváltozott, a tehetségek megtalálásának és fejlesztésé-
nek szándéka és gyakorlata a szovjet időkben is megmaradt, sőt ragyogó eredményekhez is ve-
zetett, miközben a tehetségek pazarlása – még inkább – szellemi, erkölcsi vagy fizikai értelem-
ben is vett elpusztítása ugyancsak jellemző volt a szovjet rendszerre. A szovjet tudományosság, 
a pszichológia és pedagógia egyik legfontosabb érdeklődési területe volt a speciális képességek-
kel rendelkező személyek különleges mivoltának megértése, pszichológiai és pedagógiai szem-
pontú értelmezése, alkalmasint ezen tulajdonságok, képességek kiiktatásának vagy éppenséggel 
fejlesztésének a kérdése. E különleges képességű személyek között tartották számon a szovjet 
tudósok a tehetségeseket. 

Nem véletlen, hogy az akkori elméletekre, kutatásokra mind a mai napig támaszkodnak 
mindenütt a világon; érdekes módon az uSA-ban különösen, amely számára a Szovjetunió az 
első Szputnyik és ember irányította űrhajó fellövése óta kiemelt versenytársat, mi több, ellensé-
ges kihívást jelentett a hidegháborús időkben. A „verseny” részeként a kezdetektől fogva élénk 
amerikai érdeklődés kísérte a szovjetunióbeli tehetséggondozás „zászlóshajóit”, a cári tehetség-
gondozó iskolákra emlékeztető módon specializált, kiemelt képzési programmal és lehetőségek-
kel rendelkező tehetséggondozó iskolák rendszerét, amelyek a hruscsovi olvadás idején kezd-
hették meg működésüket, és amelyeknek konceptuális kidolgozói, vezetői között a nagy szovjet 
matematikusok, természettudósok egész sorát találjuk (Szegal, 1988; Gordon Győri & Juhász, 
2016). Nem véletlen, hogy a specializált tehetséggondozó iskolák gondolatát, illetve pedagógiai 
gyakorlatát aztán Kazahsztán is olyan könnyen tette magáévá.

Mindazonáltal ahhoz, hogy az önálló kazah tehetséggondozás kialakítható legyen, el is kel-
lett szakadnia az orosz/szovjet hagyományoktól. A társadalmi és ideológiai változások közepet-
te azonban az az önállóvá lett Kazahsztánban sem változott (csak nemzetivé alakult át szovjet 
típusúból), hogy az oktatásügy centralizált maradt, akárcsak az államigazgatás egésze, és hogy 
ennek megfelelően a tehetségesek fejlesztése elsősorban az állam javára történő tevékenység, és 
mint ilyen, alapvetően a központosított állam érdekei értelmében vett közjót kell hogy szolgálja. 

Követve a szovjet idők tehetségpedagógiai hagyományát, az 1991-ben önállóvá vált Kazah-
sztánban már 1992-93-ban egyértelműen a magas intelligenciaszintű, jól teljesítő, akadémi-
kusan tehetséges tanulók fejlesztése érdekében hozták létre az első úgynevezett Kazah–Török 
líceumokat. Az iskolákba való bekerülés feltétele szigorú mérésekkel ellenőrzött magas intelli-
gencia- és tantárgyi tudásszint volt. A képzés fókuszában a matematika és a tudományos tantár-
gyak álltak és állnak mai napig is, kombinálva négy kiemelt nyelv – a kazah, az orosz, a török 
és az angol nyelv intenzív fejlesztésével. Ezek az iskolák mai napig is nagyon erős szelektivitási 
elven működnek, nagyon hatékonyan, kazah tantárgyi olimpikonok, nemzeti versenygyőztesek, 
későbbi értelmiségiek és vezetők sokaságának kinevelésével. Az idegen nyelvi hangsúly pedig jól 
kifejezi a képzés egy fontos kapcsolódó – a később induló kazah tehetséggondozási programok-
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nak pedig majd egyik centrális elvévé váló – vonatkozását, nevezetesen azt, hogy az ezekben 
az iskolákban nevelt tehetségek a gazdaság és a társadalomfejlesztés nemzetközi arénájában is 
megállják a helyüket kelettől nyugatig – ha lehet ilyen sztereotípiával fogalmazni. 

Alig néhány évvel a Kazah–Török líceumok létrehozását követően, 1996-ban Nazarbajev 
elnök új koncepciót jelentett be (yakavets, 2014): olyan iskolák létrehozásának a szükséges-
ségét, amelyek kifejezetten és célzottan az akadémikus területeken tehetséges gyerekek széles 
tehetségspektrumára tervezettek, általános és átfogó, egyben specializált képzést is nyújtó intéz-
mények. Ennek első lépéseként először még nem magukat a tehetséggondozó iskolákat hozták 
létre, hanem 1998-ban azt a daryn Központ nevű szervezetet, amelynek aztán – legalábbis mű-
ködésének kezdeti időszakában – az lett az egyik feladata, hogy ezeknek az iskoláknak, az ott 
zajló tehetségfejlesztő pedagógiai gyakorlatoknak az elméleti, kutatási és gyakorlati alapjait 
megteremtse. Miután ezt a feladatot a daryn elvégezte, világossá tette azt is, hogy egy tehet-
séggondozó akadémikus iskolarendszer és felsőoktatási képzőintézmény létrehozása az oktatási 
rendszer egészének átalakítását igényli. de egyben az elkerülhetetlen társadalmi integráció és 
gazdasági fejlődés növelése érdekében létrehozták a Nazarbayev Intellectual Schools (NIS  – 
Nazarbajev Akadémikus Közép- és Felső Középiskolák) rendszerét, valamint a Nazarbaev uni-
versity-t (Nu – Nazarbajev Egyetemet). A Nazarbajev Egyetem hallgatóinak nagy része (több 
mint 60%-a) a Nazarbajev Akadémikus Középiskolák tanulóinak sorából kerül ki.

A Nazarbajev iskolák rendszerterve szerint összesen 20 ilyen iskola működik az országban: 
mind a 14 tartomány központjában egy-egy, a három nagy kiemelt városban – Asztanában, 
Almatiban és Simkentben – pedig két-két ilyen oktatási intézmény. Az iskolák közül kettő 
12 évfolyamos (sőt: ezekhez már bölcsődei és óvodai részintézmények is kapcsolódnak), a többi 
intézmény a középiskola (6–10. évfolyam) és a felső középiskola (11–12. évfolyam) életkori sza-
kaszait fogja át. A tanulók ¼-e kistelepülési és távoli körzetekből származik, 11%-uk négy- vagy 
többgyerekes családból. Halmozottan hátrányos helyzetű családokból azonban a tanulóknak 
csak kevesebb mint 1%-a származik, ami arra mutat, hogy a rendszer képes ugyan bevonni a te-
hetségeket a hátrányos helyzetű településekről, de onnan is inkább a magasabb iskolázottságú 
és gazdaságilag sem a leszakadó rétegekhez tartozó családokból. 

A 20 Nazarbajev iskola létrehozásának és működtetésének egyik célja az, hogy az itt elért 
módszereket az ország több mint 7 500 más iskolájában is megismerjék és alkalmazzák. Vagyis 
– mint azt gyakran más országokban is láthatjuk – a tehetséggondozást így igyekeznek az egész 
oktatási rendszer fejlesztésére, teljesítménynövelésére felhasználni (ami egyben azt a célt is szol-
gálhatja, hogy így is csökkentsék az elitista jellegű tehetséggondozás által az oktatásügyben és 
a társadalomban esetlegesen keltődő feszültségeket). A Nazarbajev iskolákban számos külföldi 
tanár is dolgozik, ami azt jelenti, hogy egyben olyan tanárok tehetségpedagógiai tapasztalatai, 
ismeretrendszerei is disszeminálódnak Kazahsztán-szerte, akik a tehetséggondozói tevékenysé-
güket annak nemzetközi perspektíváiban is látják, értik, értetni tudják a helyi tanártársaikkal 
(Autonomous Educational organization, 2012).
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Az NIS tehetségpedagógiai jellemzői

A szakmailag közvetlenül a miniszterelnök hivatalai által irányított, pénzügyileg az oktatási 
Minisztérium által finanszírozott Nazarbajev iskolák alapvetően a természettudományos tehet-
ségek fejlesztését vállalják; ezen belül is a matematika játszik vezető szerepet, amelyet a többi 
természettudományos tárggyal integrálva tanítanak. Az egyik asztanai Nazarbajev iskola ki-
vételével valamennyi ilyen iskola két természettudományos tudományterületet fed le a tehet-
séggondozás terén, amint az a nevükben is mindig megjelenik. Például fizika és matematika, 
kémia és biológia. 

A Nazarbajev középiskolák alapvető célja az, hogy
	 •	 intellektuálisan	tehetséges,
	 •	 erős	tudással	rendelkező	gyerekek
	 •	 kritikai	gondolkodását,
	 •	 kreativitását	
	 •	 elhivatott	szellemét	
 fejlesztve olyan személyeket neveljen, akik
	 •	 képesek	a	tudásukat	a	gyakorlatban	széleskörűen	alkalmazni,
	 •	 motiváltak	arra,	hogy	alkalmazzák	a	tudásukat,
	 •	 és	mindezt	a	patriotizmus	szellemében	és	a	társadalmi	jó	érdekében	teszik;	
	 •	 és	akik	képesek	mindezt	nemcsak	
  • a nemzeti, hanem 
  • a nemzetközi, globalizált 
 társadalmi és gazdasági környezetben megtenni. 

A nemzeti és a nemzetközi egyidejű jelenléte a Nazarbajev iskolákat strukturális szempon-
tokból éppen úgy jellemzi, mint pedagógiai célrendszerében. A tehetséggondozó iskolák koncep-
tuális alapjait – mint szó volt róla, természetesen Nazarbajev elnök imaginációi és útmutatásai 
alapján – kazah pedagógiai szakemberek hozták létre, de a nemzetközi tehetségpedagógiai gya-
korlat áttekintése és elemzése alapján. A rendszer pedagógiai programjának kidolgozása nagy-
részt az Amerikai Egyesült államokkal és Angliával együttműködésben készült el; különösen 
nagy figyelemmel a cambridge-i mérési és vizsgarendszerre. A Nazarbajev iskolákban zajló kép-
zés egyik meghatározó eleme az, hogy az oktatás során három nyelven tanulnak a diákok: kaza-
hul, oroszul és angolul (meghatározott tudásterületeket és tantárgyakat meghatározott nyelve-
ken2). Az utolsó évben csak angol nyelven zajlik az oktatás. Fontos lehetőség, hogy az iskolák egy 
részében a Nemzetközi érettségi (International Baccalaureate) rendszere szerint is képződnek 
a tehetséges tanulók. Végül: a Nazarbajev iskolák mindegyikében számos külföldi tanár is oktat, 
aminek jelei az interneten megtalálható állástoborzó oldalak sokaságában is tettenérhetők.3

Mindez közvetlen oktatásügyi célként azt is szolgálja, hogy Kazahsztán javítson a nemzet-
közi oktatási eredményességvizsgálatokban (pl. a PISA-ban) mutatkozó igen gyenge pozícióin 
(World Bank Group, 2014), szélesebb célként pedig azt, hogy – nem megtagadva az orosz és 
szovjet társadalmi és oktatástörténeti gyökereket – Kazahsztánt egyértelműen a Nyugat irányá-
ba fordítsa, s egyben felkészítse a globalizált világ kihívásaira.

 2  Megjegyzendő, hogy az iskolák profilja miatt központinak tekinthető természettudományos tárgyakat tanulják a gyerekek ango-
lul (matematika, fizika, kémia, biológia), a társadalomtudományi tárgyakat zömében kazahul, és a többi órán használják az oroszt 
mint oktatási nyelvet. 

 3  Teach Away: NIS – Nazarbayev Intellectual Schools. https://www.teachaway.com/teach-in-kazakhstan/nis; Go overseas: Teach 
Abroad in Kazakhstan. Forrás: http://www.gooverseas.com/teach-abroad/kazakhstanhttps://www.teachaway.com/teach-in-
kazakhstan/nis
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A Pavlodari Nazarbajev Kémiai és Biológai Közép- és Felső Középiskola 
tehetséggondozó tevékenysége

A Nazarbajev tehetséggondozó iskolák egyik fontos jellemzője, hogy ugyanazon, számukra köz-
pontilag, kötelezően előírt alapelveket követve, egymáshoz nagyon hasonló módon működnek. 
Vagyis ezek az iskolák nem csupán központilag tervezett és irányított egységes rendszerben, 
hanem lényegében uniformizáltan működnek – ami viszont éppenséggel az ellentettje például 
azoknak a pedagógiai célkitűzéseknek, miszerint fontos céljuk az, hogy autonómiára, kreativi-
tásra, vállalkozói bátorságra, vezetői készségekre neveljék a tanulóikat. Alapvetően a pavlodari 
iskola is a közös, központi előírásokat követi; így ennek az iskolának a bemutatása által a többi 
iskola tehetséggondozási jellemzői is megismerhetők. 

A pavlodari Nazarbajev iskola e tehetséggondozó iskolák közt 14.-ként 2013 augusztusában 
kezdte meg a működését4. A 400 hetedik évfolyamos tanuló, akivel az első évben megkezdték 
a munkát, egy nagyon erős szelekciós folyamat eredményeként kerülhetett be az iskolába. 

Túl azon, hogy figyelembe veszik a korábbi tanulmányi eredményeiket, a 7. évfolyamra 
Nazarbajev iskolákba jelentkező tanulók – így a pavlodari intézménybe jelentkező diákok is – 
egy kétnapos felvételi folyamaton esnek át. Az első nap egy háromórás írásbeli vizsgát tesznek 
le, amely a matematikai és nyelvi készségeiket méri, ez utóbbit mindhárom oktatási nyelv – te-
hát a kazah, az orosz és az angol nyelv – terén. A második nap egy általánosabb képességmérő 
vizsgálaton esnek át, amelynek alapelveit többek között a tehetséggondozás terén nemzetközi 
hírű Johns Hopkins Egyetem munkatársaival dolgozták ki, és bizonyos mértékig az intelligen-
ciatesztekhez hasonló kognitív mérésekre alkalmas feladatokat tartalmaz. Mindamellett a fel-
vételi döntésben a matematikai képességeket mérő elemek nagyobb hangsúllyal esnek latba, 
mint a többi elem.

Az iskolába bekerülő gyerekek kisebb csoportokban és jobban felszerelt tantermekben ta-
nulnak, mint általában a kazahsztáni tanulók. Tekintve, hogy a Nazarbajev iskolák története 
még igen rövid, ezért – akárcsak a többi Nazarbajev iskola – a pavlodari oktatási intézmény is 
egy újonnan épített, kifejezetten erre az iskolatípusra tervezett épületben kezdte meg műkö-
dését. Az iskola minden modern oktatási eszközzel rendelkezik, megfelelő tantermekkel, labo-
ratóriummal, könyvtárral és egyéb helyiségekkel, amelyek a kisebb és nagyobb csoportokban 
zajló munkához szükségesek, miközben ergonómiailag is egészséges környezetet biztosítanak 
a gyerekeknek. Az 58 tanterem jó része tantárgyilag profilírozott: nyelvi, biológiai, kémiai, fi-
zikai, matematikai tantermek/laborok mellett találhatók a testnevelési és egyéb termek. A kb. 
700-800 főre tervezett iskolához egy 100-120 diák befogadására alkalmas kollégium is kapcso-
lódik – egy ugyancsak új és korszerű épület –, minthogy a Nazarbajev iskoláknak kiemelt célja 
az, hogy a távoli országrészek és a kistelepüléseken élő tehetséges diákok fejlesztését is ellássák. 

A Nazarbajev iskolák általános célkitűzésének megfelelően a pavlodari iskola is elsősor-
ban a  természettudományos képzésre fókuszál. Az oktatás innovatív elemei közül kiemelen-
dő az integrált természettudományi oktatási forma, amelynek alapjait és gyakorlati elemeit is 
a  Cam bridge university oktatásügyi szakembereivel együttműködésben alakították ki. ugyan-
csak figyelmet érdemel egy olyan tantárgy, amelyet csak a 11. osztályban oktatnak, és amelynek 
direkt módon az a célja, hogy a globalizált világ kihívásaira készítse fel a tanulókat a társadalmi 
élet, a kutatás és más területeken. A tantárgy neve: globális perspektívák és kutatás. Nem vé-
letlen, hogy éppen a 11. évfolyamra illesztették be ezt a tantárgyat: egyrészt eddigre elég érettek 

 4 NIS: Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Pavlodar. Forrás: http://nis.edu.kz/en/schools/pavlodar/
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már a gyerekek intellektuálisan, erkölcsi és társadalmi kérdések megértésében, hogy egy ilyen 
témával egy önálló tantárgy keretében foglalkozzanak, másrészt azért, mert – más nemzetközi 
példát adó tehetségnevelési példákhoz hasonlóan (mint Izraelben és Szingapúrban) ez az év az, 
amikor a képzés legerősebben fókuszál a kutatási készségek fejlesztésére, begyakoroltatására. 
A globális kérdéseket taglaló tantárgy életkori, illetve tantárgyi struktúrán belüli elhelyezése 
tehát éppen azt célozza, hogy amikor a diákok igazán intenzíven sajátítják el a kutatások tech-
nikáját és maguk is kutatással foglalkoznak, ezt a (kis)közösségi, nemzeti és nemzetközi társa-
dalmi felelősség dimenzióiban is értsék, lássák, figyelembe vegyék. Más szavakkal: a Nazarbajev 
iskolákban nem a szűkebb és tágabb közösségeiktől elszakadt, elitista intellektusokat kívánnak 
kinevelni a jövő generáció legtehetségesebb tagjaiból, akik „elefántcsonttoronyba” vonulva tevé-
kenykednek, hanem olyan személyeket, akik majdani kutatói és társadalmi vezetői tevékenysé-
güket a szűkebb és tágabb társadalmi környezet megértésével, az ezek iránti felelősség érzetével, 
magas rendű etikai tudatossággal folytatják.

A Nazarbajev iskolákban, így a pavlodari intézményben sem csak a tanítási órákon zaj-
lik a természettudományos tehetséggondozás. A Tanulók Tudományos Társasága (Students’ 
Scientific Society) például egy sor területen szervez tevékenységeket a tanulók számára: tu-
dományos kutatás, nanotechnológia, biotechnológia, robotika, nemzeti és nemzetközi verse-
nyek, újságszerkesztés és egyéb területeken. de az iskola ezeken túl is egy sor klub/szakkör 
lehetőségét kínálja fel a tanulóknak, akik így egy igen gazdag, stimulatív, sok önállóságot és 
együttműködést lehetővé tevő szellemi és társas légkörben nőnek fel. Az iskola egyes ilyen 
kiegészítő tevékenységeit a helyi pedagógiai szakemberekkel, a Pavlodari állami Pedagógiai 
Intézet munkatársaival együttműködve tervezi, illetve végzi.

Akárcsak a többi Nazarbajev iskolába, a pavlodari intézménybe is csak egy három lépésből 
álló, erősen szelektív versenyprocesszus eredményeként kerülhetnek be a tanárok. A jelent-
kezéshez szükséges adataik (végzettségük, addigi tanítási tapasztalataik és eredményeik, mo-
tivációs hátterük) alapján is zajló szűrés során először a szakmai ismereteiket tesztelik, majd 
egy magas szintű kreativitást igénylő esszét kell megalkotniuk, végül a szóba jöhető jelentke-
zők egy szóbeli bizottság előtt tesznek tanúbizonyságot a rátermettségükről. Erre az alapos 
szelekciós eljárásra nemcsak azért van szükség, mert ezek a tanárok tanítják a kimagaslóan te-
hetséges tanulókat, hanem azért is, mert – ahogy arról korábban már szó volt – a Nazarbajev 
iskolák egyik fontos funkciója az, hogy az itt tanító tanárok tanártovábbképző előadásaikkal, 
kurzusaikkal hozzájáruljanak az egész kazah oktatásügy fejlesztéséhez, modernizálásához, 
eredményesebbé és versenyképesebbé tételéhez. Ezért is, ezekben az iskolákban egy speciális 
tanári életpályamodellt vezettek be, amely 6 fokozatból áll: gyakornok, tanár, moderátor ta-
nár, szakértő tanár, kutatótanár és mestertanár. 

A pavlodari Nazarbajev iskolának éppúgy, mint a többi tehetséggondozó intézménynek az 
egyik elsődleges célja az, hogy az ugyancsak a 2010-es évek legelején útjára indított Nazarbajev 
Egyetem számára, valamint nemzetközi tanulmányokhoz készítsen fel tanulókat. A Nazarbajev 
Egyetem az egész kazahsztáni oktatás zászlóshajójaként konstruálódott meg és működik: 
Nazarbajev elnök az akadémikus tehetségek iskolájának rendszerét és a tehetséggondozó egye-
tem koncepcióját valójában egymás összefüggésrendszerében képzelte el. Noha a Nazarbajev 
egyetemről is érdemes lenne szólni annak nemzetközileg is figyelemreméltó számos vonása és 
eredményei miatt, minthogy jelen tanulmányunkban a tehetséggondozásnak csak a közokta-
tási szintjeire koncentrálunk, ezért csak arra térünk ki, hogy a Nazarbajev iskolák mennyire 
tudták eddig ellátni az imént említett célokat. A Nazarbajev felső középiskolákban 2014–15-ben 
végzett mintegy 1700 tanuló 18%-a folytatta tanulmányait a Nazarbajev Egyetemen, 70%-a 
más kazahsztáni egyetemen, 4%-uk valamely más posztszovjet ország felsőoktatási intézményé-
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ben, míg 8%-uk a világ valamely más országában5. Az, hogy a Nazarbajev iskolák végzőseinek 
mindössze 18%-a folytatja tanulmányait a Nazarbajev Egyetemen, nem kiugróan magas arány; 
de a Nazarbajev Egyetemre vonatkozó adat más oldalról is megvizsgálható. Ha ugyanis a 2010 
óta működő egyetem hallgatóinak összetételét nézzük, akkor azt találjuk, hogy az oda bejutó 
hallgatóknak mintegy 2�3-a Nazarbajev iskolákban végzett (yakavets, 2013)6. Vagyis a tehet-
séggondozó rendszer két oktatási szintje valóban egymással szoros összefüggésben működik: 
a közoktatási szinten tehetségesként azonosított gyerekek teszik ki a legmagasabb képzési szín-
vonalú és nemzetközi összehasonlításban is kimagaslóan internacionalizált kazah felsőoktatási 
intézményben a tanulók nagy részét. Abban az intézményben tanulnak tovább, amelynek tanu-
lói közül aztán terv szerint sokan a kazah állam vezető hivatalnokaivá, míg mások a globalizált 
világ és világpiac vezetőivé, sikeres vállalkozóivá, a nemzeti és nemzetközi társadalmi fejlődés 
hatékony, kreatív továbbfejlesztőivé lesznek. 

Összefoglalás

Noha az alig két évtizede önállóvá vált Kazahsztánban már az orosz, majd a szovjet időkben is 
fontos szerepet töltött be a tehetséggondozás, és bár a Kazah–Török Iskolák meglehetősen ha-
tékonyan működtek már az ezredforduló idején, az oktatásügy és az ország gyorsabb fejlesztése, 
internacionalizációja, modernizációja és más fejlődési célok érdekében Nazarbajev elnök kezde-
ményezésére a 2010-es évek elején létrehozták a Nazarbejev Akadémikus Közép- és Felső Kö-
zépiskolák rendszerét. A tehetséggondozás ezekben az intézményekben elsősorban a természet-
tudományos (STEM) tehetségek fejlesztésének terén valósul meg, mindenekelőtt a matematika, 
a fizika, a biológia és a kémia terén. A program egyik alapvetően fontos jellemzője az, hogy ezek 
az iskolák az ország valamennyi területén megtalálhatók, egymással rendszert alkotva működ-
nek, egyben szoros kapcsolatot tartanak fenn más iskolákkal is, minthogy a Nazarbajev iskolák 
a többi oktatási intézmény számára is mintául szolgálnak; így a tehetséggondozás Kazahsz-
tánban egyben a más iskolákban zajló pedagógiai fejlesztések forrásaként is szolgál. A rendszer 
működtetésében feszültségeket okoz, hogy míg a tartalmi fejlesztés a miniszterelnöki hivatalok 
része, az anyagi hátteret az oktatási Minisztériumnak kell biztosítania. Noha a Nazarbajev 
iskolák sok erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy hátrányos helyzetű tanulók is bekerül-
jenek az új intellektuális elit ezen képzőintézményeibe, valójában ez csak kevéssé tud megva-
lósulni. A rendszer így a tehetséggondozás e formája révén egyszerre tölt be fontos szerepet az 
egész ország és azon belül az oktatásügy fejlesztésében és modernizációjában, miközben elitis-
ta jellegével egyenlőtlenségeket és feszültségeket is generál. A tehetséggondozás ilyesféle benső 
ellentmondásainak felvállalása gyakran tapasztalható olyan országokban, amelyek viszonylag 
megkésetten lépnek a modernizáció útjára a globalizáció és a tudásalapú ipari fejlődés korában.

 5 NIS: AEo Information http://www.nis.edu.kz/en/about/ab/
 6  Megjegyzendő, hogy a fejezetünkben ugyancsak említett, de részletesen nem bemutatott Kazah–Török tehetségiskolák tanulói is 

igen eredményesek a Nazarbajev Egyetemre történő bejutás terén (is). 
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A természettudományos 
tehetséggondozás sikeres 
formái Németországban

A CyberMentor és  
az XLAB Program

Teklovics Boglárka – Gordon Győri János1

A társadalmi-kulturális háttér nagymértékben meghatározza, hogy az adott társadalom hogyan 
értékeli tagjait, kit és mit tart értékesnek, tehetségnek (Gordon Győri, 2011). Ebből követke-
zik, hogy egy tehetség érvényesülési esélyei nagyban függnek a lokális tényezőktől. (Mönks – 
ypenburg, 1998), ezért a projekt megvalósulásának társadalmi-gazdasági közege kiindulópont-
ként kell hogy szolgáljon egy adott program értelmezése és elemzése esetén. 

Németország társadalma

Németország demográfiai képét nagyban befolyásolja az összetett társadalmi és kulturális 
sokszínűség. Mind a múltbéli történelmi folyamatok, mind az aktuális migrációs kihívások, 
mind pedig a gyorsan fejlődő német gazdaság munkaerő-felszívóképessége alakítják a német 
társadalom demográfiai sajátosságait. Jelenleg a népesség nagy része, közel 75 millió személy 

 1  Teklovics B. és Gordon Győri J. (2016). A természettudományos tehetséggondozás sikeres formái Németországban: 
a CyberMentor és az XlAB Program. In Gordon Győri J. (szerk.), A tehetséggondozás világa: 15 ország jó gyakorlata a tehetséggon‑
dozásban (pp. 135–147.) Budapest: CSINI
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német származású, a kisebbségek a társadalom körülbelül 10%-át teszik ki2, főként a nagyvá-
rosokban és tartományi központokban koncentráltan. Jelentősebb kisebbségek a török, olasz, 
szerb, görög, lengyel és a horvát nemzetiséghez tartoznak. A nem többségi nemzetiségűek ma-
gas aránya sajátos társadalmi struktúrát hozott létre Németországban, ami napjainkban számos 
társadalmi-politikai feszültségnek is forrása. Ebben meghatározó volt a török munkavállalók, 
majd családtagjaik bevándorlása, ami az 1960-as évek kezdete óta 2-3 milliós nagyságrendű 
lett. A következő nagy bevándorlás a 2009-es válság idején zajlott, amikor is a munkavállalás 
a posztszocialista országokból, de Európa más régióiból is és Afrikából jóval erősebben vonzotta 
a külföldieket Németországba, mint bármikor korábban; a jelenlegi – 2011-ben kezdődött – be-
vándorlási hullám pedig tovább mélyítette a társadalmi törésvonalakat. A Német Szövetségi 
Statisztikai Hivatal 2014-es mikrocenzusának eredményei alapján az úgynevezett migrációs 
háttérrel rendelkezők száma 16,4 millió fő volt.3 Emellett napjainkra a bevándorlók száma tör-
ténelmi csúcsra emelkedett, számuk 10,9 millió főre ugrott.

Németország gazdasága

A társadalmi tényezőkkel összefüggésben fontos megvizsgálni az ország gazdasági helyzetét és 
azokat a gazdasági kihívásokat, amelyek társadalmi folyamatok következtében fellépnek. Né-
metország a világ negyedik4 vezető ipari és gazdasági nagyhatalma (az uSA, Kína és Japán 
után) az IMF 2015-ös jelentése5 szerint. 81  840 0006 lakosával Európa második legnépesebb 
országa. A német gazdaság méretét jól jellemzi, hogy 2013-ban a világ harmadik legnagyobb ex-
portnemzete volt. Ezen tényezők mentén Németország az egyik legfontosabb tagja a kontinens 
gazdasági, politikai közösségének. 

Németországot a világgazdaságba való erős beágyazottsága okán a nagy európai versenytár-
saknál kevésbé sújtja az euróövezet válsága. Tradicionálisan legfontosabb exportpiacai a nyugat-
európai fejlett ipari országok, valamint az Egyesült államok, ugyanakkor a gazdasági  recesszió 
– ha kényszerűségből is, de – új utakat nyitott meg az Európán kívüli piacok irányába is, mint 
például az arab térségbe, ázsiába, latin-Amerikába, illetve oroszország felé. 

A statisztikai adatokat tekintve7 2014-ben Németországban további rekordok dőltek 
meg: a munkanélküliségi ráta 4,5%-kal hosszú idők óta ekkor volt a legalacsonyabb, illetve 
a  15–24 éves korosztályt illetően is az Eu legalacsonyabb értékét hozta, 7,7%-ot. 

A kiterjedt szociális háló és a gazdasági nagyhatalmi pozíció Németországot a modern kori 
„lehetőségek országává” tette, immáron nemcsak Európa határain belül, de kívül is. 

 2  Forrás: CIA. The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html 
 3  Szövetségi Statisztikai Hivatal (destatis). Bevölkerung und Erwerbstätigkeit Bevölkerung mit Migrationshintergrund – 

Ergebnisse des Mikrozensus https://www.destatis.de/dE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Mig
rationshintergrund2010220147004.pdf?__blob=publicationFile 

 4  World Economic outlook database April 2015 – IMF https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx 
 5  Forrás: IMF World Economic outlook (WEo), 2015.október. http://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2015-data-and-

charts
 6  Statistiche Amter. Population Germany: http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/en/en_zs01_bund.asp 
 7  das Statistische Bundesamt (destatis) https://www.destatis.de/dE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2015/09/

Pd15_362_132.html 
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Németország oktatási rendszere

A német oktatási rendszer struktúrájának ismertetése nem egyszerű feladat, hiszen nem beszél-
hetünk egységes rendszerről. A Német Szövetségi Köztársaságot 16 tartomány alkotja, melyek 
többek között az oktatás területén is szuverenitással bírnak. A tartományok hatáskörükön belül 
dönthetnek a tanterv és a követelmények alakításáról, az iskolaév és a tanítási szünetek megha-
tározásáról, valamint a tanárok fizetéséről.8

A különbségek általában egészen elenyészőek vagy csak névlegesek, ugyanakkor bizonyos 
esetekben nincsen könnyű dolga egy német diáknak, ha a Hamburgban megkezdett tanulmá-
nyait Bajorországban szeretné folytatni, sőt, olykor még a munkavállalásban is adminisztratív 
nehézségeket okozhatnak a tartományonként eltérő végzettségek. Ez alapján elterjedt az a fel-
fogás, hogy a német oktatási rendszernek 16 különböző modellje van a 16 tartomány alapján. 

1. ábra: a német oktatási rendszer9

A 4 vagy 5 szintből álló oktatási rendszer szintjei azonban mindenhol azonosak. A legala-
csonyabb szintet megelőzi az „Elementarstufe”, amely a még nem tanköteles korú gyerme-
kek felkészítését jelenti, ide tartoznak az óvodák és iskolai előkészítő intézmények. Ezt követi 
a „Primarstufe”, amely az oktatás első szintje, rendszerint az általános iskola első négy évfolya-
mát foglalja magában (esetenként 6 évet is lefedhet). 

A „Sekundarstufe I” szinten az oktatási rendszer szétválik, négy különböző intézménytípus 
közül (középiskola, reáliskola, gimnázium, vegyes iskola) választhatnak a szülők és gyermekek 
orientációjuknak megfelelően. Az oktatásnak ezen szintje tehát vagy az általános iskolai, vagy 
a középfokú végzettséggel fejeződik be. A középfokú oktatás második része, a „Sekundarstufe 
II”, amely vagy szakképzést jelent, vagy közvetlenül megelőzve a főiskolai, egyetemi tanulmá-
nyokat, arra készít fel. 

Az oktatás harmadik szintje (Tertiärbereich) a főiskolákat, egyetemeket, szakfőiskolákat 
foglalja magában. A felsőfokú oktatási intézménybe sikeres érettségi vizsga letételével lehet be-
jutni a gimnáziumból, vagy a vegyes oktatási rendszerű iskolákból. 

A negyedik szint (Quartärbereich) a magán- és szakmai továbbképzés különböző formáit jelenti. 
A tankötelezettség államilag meghatározott: tartománytól és állampolgárságától függetlenül 

minden hatodik életévét betöltött gyermek tankötelessé válik. A kötelező iskolai oktatás – tar-
tománytól és iskolatípustól függően 10–12 évig – a 6. életévtől, a gyermek 16–18. életévéig tart.

 8  Bildung im Schulalter. Forrás: https://www.bmbf.de/de/bildung-im-schulalter-68.html 
 9  Szerkesztői fordítás, forrás: http://www.realschule-bodenwerder.de
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A tehetséggondozás nemzeti keretei

A német tehetséggondozási rendszer értelmezése esetén meghatározó szempont az ország sok-
színű társadalmi összetétele. Az oktatási rendszert általánosságban is kihívások elé állítja a ki-
sebbségi nemzetiségűek magas aránya, pontosabban az egészen eltérő kulturális háttérrel ren-
delkezők integrációja. Bár az integrációs nehézségek leküzdése minden gazdasági, társadalmi 
és politikai színtéren jelen van, az oktatásra – mint másodlagos szocializációs közegre – háruló 
felelősség kiemelkedő a kisebbségi családok gyermekeinek tekintetében. 

A német társadalom erősen megosztott a bevándorlókhoz való viszonyulás tekintetében, és 
ez tükröződik a tehetséggondozó programokban is. Kijelenthető azonban, hogy a németországi 
tehetséggondozó programok nem csak a többségi társadalom tagjai, hanem más nemzetiségűek 
számára is nyitottak (Nagy – Gordon, 2011). 

A közoktatás erősítésével párhuzamosan nagy lendületet kaptak a tehetséggondozással fog-
lalkozó szervezetek, programok is a 2000-es években. Ekkor zajlottak ugyanis le azok az okta-
tásügyi reformok, amelyeket a német PISA-felmérések nemzetközi összehasonlításban kirívóan 
gyenge eredményei gyorsítottak fel. A PISA-ból és a hasonló nemzetközi oktatási felmérések 
eredményeiből következő oktatásügyi változtatások nemcsak az átlagos teljesítmények eredmé-
nyességét voltak hivatottak növelni, illetve felzárkóztatni, de felhívták a figyelmet az átlagon 
magasan felülteljesítő tehetségek kiemelésének és kompetenciáik fejlesztésének szükségességére is. 

Mivel az oktatási rendszer a 16 tartomány saját hatáskörébe tartozik, ennek megfelelően 
a  tehetségazonosítás kritériumai, a támogatás megvalósulásának formái, a tehetségek speciá-
lis képzési programjai is az egyes tartományok saját szabályozásának megfelelően alakulnak. 
 Némely tartomány az oktatási törvényében szabályozza a tehetséggondozás kereteit, a tehet-
séges gyermekeket illetően speciális rendelkezéseket, iránymutatásokat is tartalmaz (pl. korai 
beiratkozás, gyorsítás).

Azok a szükségletek és igények, amelyre reagálva a jó gyakorlatot 
kifejlesztették

A globális gazdasági erőtérben egy ország versenyképességét nagymértékben meghatározza az 
információs és kommunikációs technológia, valamint a természettudományok fejlettsége. A tu-
dásalapú gazdaságokban a technológia, a tudomány, az innováció már nemcsak a jövő, hanem 
a jelen fejlődésének is a fő hajtóereje. Így nem csoda, hogy a vezető gazdasági nagyhatalmak, 
mint például az Egyesült államok, Németország, Szingapúr, Izrael és más országok, vagy az 
éppen emelkedő nagyhatalmak, mint például Kína is jelentős forrásokat fordítanak STEM-
területeket érintő képzésalapú projektekre (STEM = Science, Technology, Engineering and 
Mathematics = természettudomány, technológia, mérnöktudomány és matematika).

A kezdeményezések mögött a fejlett világ közös problémája, az úgynevezett STEM-krízis 
húzódik meg, hiszen a tudományos, technológiai, matematika, mérnöki pályák utánpótlása van 
a legnagyobb veszélyben. A STEM-készségek területén esetlegesen nem megfelelően teljesítő, 
lemaradó gazdaságok jelentős hátrányba kerülhetnek a jövőben, így számos posztindusztrialista 
gazdaságban már felismerték a STEM-készségek fejlesztésének nélkülözhetetlen voltát. Ezek az 
országok már évekkel, évtizedekkel ezelőtt egyeztetéseket kezdeményeztek annak érdekében, 
hogy mit lehet tenni nemzeti, kormányzati, vagy akár nemzetközi szinten a probléma kezelésére. 

Miközben Európát sújtja a munkanélküliség, becslések szerint több mint kétmillió STEM-
állás betöltetlen, hosszútávon pedig fenyegető tény lehet, hogy egyre kevesebben érdeklődnek 
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a mérnöki pálya és a természettudományok iránt. Ezért kiemelt fontosságú, hogy minél fiata-
labb korban kellő motivációt és speciális lehetőségeket biztosítsanak a tudomány és technológia 
iránt érdeklődő fiatalok számára. A Business Europe számításai szerint 2011-ben Németország-
ban 117 000 betöltetlen állás volt STEM-területeken. A probléma azonban nem csupán cikli-
kusan újra jelentkező hiányosság, hanem a munkaerőpiac strukturális problémája is egyben. 

A következőkben két olyan németországi jó gyakorlat bemutatására kerül sor, amelyek egye-
di programokkal, a fent vázolt kihívásokra igyekeznek alternatív megoldásokat nyújtani, növel-
ve egyben a STEM-készségek oktatásának népszerűségét és az oktatás minőségének javítását is.

A két projekt célja nem csupán a megoldáskeresés, hanem a tudományról alkotott tradi-
cionális képet megingatva hatékony módszerek bevezetése és meggyökereztetése. Megpróbál-
nak leszámolni azokkal a megalapozatlan előítéletekkel, miszerint a STEM-pályák kifejezet-
ten férfias szakterületek lennének; céljuk, hogy a lányok számára tegyék vonzó perspektívává 
a STEM-területek valamelyikén választható hivatást mint sikeres életpálya lehetőségét. 

A CyberMentor Program bemutatása

A program a természettudomány, a technológia, a mérnöktudományok és a matematika, azaz 
a STEM-készségek (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Európában megjelenő 
hiányával foglalkozik. Amerikában, Japánban, Kínában már idejekorán felismerték a STEM-
készségek fejlesztésének fontosságát, és szignifikánsan többet költöttek ezen a területen képzé-
sekre, programokra, oktatóközpontok létrehozására, mint Európában. ugyanakkor az Eu-tag-
államok közül (Németországgal az élen) egyre átfogóbb STEM-célkitűzések látnak napvilágot. 
Ennek egyik kiváló és sikeres példája a CyberMentor Program, amely a STEM-készségek Eu-
rópában megjelenő hiányára és a STEM-készségekhez köthető szakmák elférfiasodására keres 
megoldási javaslatot az e-mentoring keretei közt. 

a programot megvalósító szervezet

A Program a Német Szövetségi oktatási és Kutatási Minisztérium (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung), valamint az Európai Szociális Alap támogatásával, a Komm, mach 
MINT! kezdeményezés keretében a teljes országot átfogóan, szövetségi szinten valósul meg. 
A program elnevezése kreatív, sajátos humorú, ugyanis hangzásában a Komm, mach mit! (Gye-
re, csináljuk együtt!) felszólításra emlékeztet, ugyanakkor a MINT a STEM mozaikszó német 
megfelelője (MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik).

A program eredeti, pilot projektje már 2005-ben elindult Baden-Württenbergben, 2008-ban 
emelkedhetett országos szintű projektté, a már említett kezdeményezés keretében. Az így lét-
rejött rendszerben évi 800 mentor és 800 mentorált vett részt a programban. A program két 
központja az Erlangen-Nürnbergi és a regensburgi Egyetem, a tehetségfejlesztő szakma két 
elismert szakembere, Albert ziegler és Heidrun Stöger vezetésével. 

A Komm, mach MINT! program a Német Szövetségi oktatási és Kutatási Minisztérium 
által kezdeményezett és 2008-ban elindított, a Nők a természettudomány, technológia, mér-
nöktudomány és matematika pályákra való bevonásáról10 szóló német nemzeti egyezmény ke-
retében valósult meg. 

 10  http://www.komm-mach-mint.de/Komm-mach-MINT 
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Az egyezményhez 180 partner11 csatlakozott a kutatás, a képzés, a döntéshozatal, a foglakoz-
tatás oldaláról egyaránt, elsősorban kormányzati szervek, cégek, alapítványok, kutatóintézetek, 
egyetemek, egyesületek és végül, de nem utolsósorban, nőszervezetek (pl. a Német Mérnöknők 
Egyesülete). A partnerek elkötelezettek az egyezményben megfogalmazott célkitűzések iránt, 
és törekednek a kezdeményezések sikeres, együttműködésen alapuló megvalósítására. Újabb és 
újabb ötleteket valósítanak meg, innovatív módszereket fejlesztenek ki, ezek közül a leghatéko-
nyabbakat integrálják a Komm, mach MINT! meglévő struktúrájába.

Az egyezmény – bár nemzeti szinten fogadták 
el – Eu-s szinten is megfogalmazott célkitűzése-
ket is tartalmaz; mint a STEM-területeken dol-
gozó nők számának növelését, a nők jelenlétének 
erősítését a vezető beosztású tudományos munka-
társak körében.

A Komm, mach MINT! berlini irodája a kezde-
ményezéshez csatlakozó partnereknek a központja, 
ez felel a partnerhálózat kialakításáért és fenntar-
tásáért. Az iroda a kezdeményezések széles skálá-
ját illetően tájékoztatást nyújt mind a partnerek-
nek, mind pedig a szervezet gondozásába tartozó 
projektek iránt érdeklődők számára. Információs 
portáljuk áttekintést nyújt számos kezdeményezés-
ről és programról, valamint gyakorlati tanácsokat, 
tippeket ad az elérhető projektekről. Gondozásában 
jelenleg több ezer kisebb-nagyobb projekt érhető el, 
köztük mentorprogramok, szakmai gyakorlatok, 
képzések, tanácsadás, információszolgáltatás, ta-
nulmányi versenyek, ösztöndíjak, műhelyek, mind-
ezek közül csak egy a CyberMentor Program. 

a program felépítése és jellemzői

A tehetséggondozás területén folytatott kutatások alapján a tehetséges fiatalok motivációjának 
és kompetenciájának fejlesztésére az egyik legjobb módszer a mentorálás (Nagy, 2014). Az átla-
gon felüli képességekkel rendelkező diákokban rejlő potenciál felszínre hozása a legeredménye-
sebben közvetlen, személyes példamutatáson keresztül érhető el. 

Ezt a modellt követi a CyberMentor Program is, amely 12–18 éves, a tudomány és a techno-
lógia területe iránt érdeklődő lányokat célozza meg. évente 800 ígéretes tehetséget vonnak be 
a projektbe, önkéntes jelentkezés alapján. A jelentkezéseket elbírálják, tanulmányi eredményeik, 
érdeklődésük és felkészültségük alapján szelektálják a jelentkezőket. A mentorok szintén je-
lentkezés útján vehetnek részt a projektben. A mentorok számára is biztosítanak lehetőségeket 
szakmai fejlődésükhöz, például szakmai továbbképzések, konferenciák, projektek formájában. 
A kiválasztott résztvevőket 800, STEM-területen sikeres nő mentorálja, hiteles szerepmodellt 
mutatva a program résztvevőinek. 

 11  http://www.komm-mach-mint.de/Komm-mach-MINT/English-Information 
 12  http://www.wementor.eu/wp-content/uploads/2012/02/Annex-2_The-CyberMentor-program-successful-e-mentoring-for-

female-students-in-STEM.pdf

2. ábra: a projekt országos lefedettsége
(www.wementor.eu12)
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A részvétel legalább egy évre szól, amely intenzív, aktív szakmai együttműködést kíván meg 
mind a mentortól, mind pedig a mentoráltjától. A kapcsolattartás leginkább online, de alkal-
manként offline formában egyaránt történhet, gyakoribb a virtuális kapcsolattartás a projekt 
online közösségi platformján keresztül. 

alkalmazott módszerek

A projekt nagyon fontos eleme és elengedhetetlen eszköze az úgynevezett önszabályozó tanulás 
(self-regulated learning – Srl). Az önszabályozó tanulás módszerének elsajátítása pozitív hatás-
sal van a teljesítményre és a tanulási magatartásra. 

„Az önszabályozás nem más, mint a személyes 
célok megfogalmazásának képessége, amely egyrészt 
összhangban áll az egyéni szükségletekkel, másrészt 
rugalmas stratégia‑kiválasztó képesség is, amely a me‑
net közben fellépő konfliktusok megoldását szolgálja. 
Az önkontroll a célok fenntartásának képessége, az 
eltérítő alternatívák elfojtásával segítve az egyéne‑
ket céljaik elérésében, amelyek azonban nincsenek 
beágyazódva a személyes szükséglet‑struktúrába.” 
(réthy, 2001)

Amikor a kiválasztott diákok a képzés és oktatás egy újabb területére lépnek a tehetséggon-
dozás keretében, a tanulási környezetük és a tanuláshoz való viszonyulásuk megváltozik, ekkor 
van fontos szerepe az önszabályozó tanulás elsajátításának. ugyanis önszabályozó tanulásról 
akkor beszélhetünk, ha egy személy önmagát is motiválja, és a tanulási tevékenységét önállóan, 
önmagáért szervezi, strukturálja és kontrollálja. Az önszabályozó tanulás feltétele a megfelelően 
hatásos környezeti feltételek megléte, amelyet a CyberMentor Programban a tehetséggondozó 
program keretei és a személyes mentorálás általi hatékony motiváció teremt meg.

A jelentkezők motivációjának szempontjából különös jelentőséggel bír a megfelelő példaké-
pek biztosítása, hiszen a megfelelő szerepmodell pozitívan befolyásolhatja a tanulással kapcsola-
tos attitűdöket, beállítódásokat. A kapcsolattartás jelentős része online, e-mailen keresztül tör-
ténik, minimum egy éven keresztül, legalább hetente egyszeri alkalommal. A mentorálás fontos 
momentuma, hogy nem kizárólag a szakmai előmenetellel kapcsolatos kérdéseket beszélhetik 
meg a felek, hanem az életpálya-tanácsadáson és szakmai segítségen kívül iskolai, magánéleti 
kérdések is felmerülhetnek. 

A program résztvevői egy virtuális közösségbe is beilleszkedhetnek a közösségi platformon 
keresztül, így a részvevők profiljaik segítségével megismerkedhetnek egymással, élményeket, ta-
pasztalatokat cserélnek a chatprogram használatával. Ezáltal a program biztosítja a közösségiség 
élményét és a csoport-hovatartozás érzését is. 

Az eseményekről, újabb hírekről hírlevélen keresztül kapnak tájékoztatást. A szervezet to-
vábbi tevékenységeket, tanulmányi versenyeket, képzéseket javasol résztvevőinek, melyre 
a mentor készíti fel mentoráltját. A projekttel kapcsolatos visszajelzéseket a program szervezői 
felé ún. chates fogadóórákon keresztül tehetik meg. 

 13  Az ábra a szerző saját szerkesztése Prof. dr. Heidrun Stöger, H. – & Prof. dr. Albert ziegler, A.: German Perspective on Giftedness. 
63. alapján.

3. ábra:  
az  önszabályozó 
tanulás ciklusa13
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A projekt során a monitoring folyamatos a projekt eredményeinek megismerése és értéke-
lése érdekében. A mentoráltak fejlődését egyetemi kutatók kérdőíves felmérés formájában is 
figyelemmel kísérik, amelyet a mentorprogram kezdete előtt, folyamatában többször és utólag 
is kitöltetnek a résztvevőkkel. A projekt hatását szintén követik, feltérképezik a mentoráltak 
karrierjének alakulását. A CyberMentor által közölt eredmények szerint 2005 óta a programban 
résztvevők 71%-a választott valamilyen STEM alá tartozó képzési irányt. 

Az XLAB Program bemutatása

A tudományos kutatás és technológiai fejlődése a mindennapi élet egyre fontosabb területe. 
A természettudományban és műszaki ismeretekben jártas és elhivatott munkaerőre egyre na-
gyobb szükség mutatkozik szerte a világon. A tudomány és technológia iránt érdeklődő tizen-
éveseket célzó másik sikeres program Németországban az XlAB Program. A göttingeni XlAB 
Program/laboratórium vezetője, dr. Eva Neher professzor elkötelezett híve a tehetséggondozás-
nak, illetve a fiatalkorban megkezdett tudóssá nevelésnek. A program több elemből áll, mely 
speciális tudományos képzést biztosít 16-20 év közötti diákoknak, széleskörű lehetőséget biz-
tosítva a STEM-területeken, különösen a biológia, kémia, fizika, informatika és földtudomány 
területén szervezett képzéseken, kurzusokon, táborokban. A projekt a középiskola és az egyetem 
között hivatott áthidaló megoldást nyújtani tehetséges fiataloknak az iskolai oktatás és a tudo-
mányos kutatás közötti folytonosság megteremtésére. A széleskörű kísérleti tanfolyamok célja, 
hogy a fiatalokhoz közelebb hozza a tudományos pályát, reális képet nyújtson a tudományos 
szakmai életről, illetve megismertesse a kevésbé ismert tudományos területeket és összekösse az 
érdeklődő fiatalokat szervezetekkel, intézetekkel, képzési lehetőségekkel.

a programot megvalósító szervezet

A programnak otthont adó intézet a göttingeni Georg-August Egyetem, melynek központja az 
egyetem kampuszán működik. A programot fenntartó szervezet az XlAB Alapítvány, amely 
egy független nonprofit szervezet. Az alapítványi vagyon jelenleg 100 000 €14, a szervezet főként 
állami és Eu-s támogatásokból, valamint adományokból tartja fenn magát. A szervezet támo-
gatói között szerepel a Munkaügyi Hivatal, a lions Club, a Carl zeiss, a Volkswagen Csoport, 
illetve számos német szolgáltatató, mint a deutsche Telekom, illetve számos bank. 

Maga az XlAB, amelyről a program is a nevét kapta, egy tudományos kísérleti laboratórium 
a kampuszon, ahol a fiatalok a középiskolai éveik alatt és egyetemi éveiket közvetlenül megelő-
zően, majd a felsőoktatás első éveiben is részt vehetnek természettudományokkal és technoló-
giával kapcsolódó képzéseken, kurzusokon, táborokban. Az XlAB szervezet egész évben tudo-
mányos kurzusokkal várja a STEM iránt érdeklődő fiatalokat a természettudományok minden 
területén. Az XlAB nemzetközi tudományos tábor a világ minden tájáról várja az érdeklődő-
ket, így a program kiemelkedik nem csak a nemzeti, de a nemzetközi tehetséggondozásban is.

 14  XlAB Foundation weboldala: http://www.xlab-goettingen.de/xlabstiftung.html?&l=1.
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4. ábra: a nemzetközi tudományos tábor résztvevőinek száma és megoszlása 2003 és 2015 között (XLAB)

Az XlAB Program magyar vonatkozása nem csupán az, hogy a nemzetközi tudományos 
tábor 2003-as indulása óta rendszeresen részt vesznek magyar diákok is, de 2015. június 11. és jú-
nius 14. között a Nobel-díjasok – Tehetséges diákok Találkozója keretében Szegedre látogatott 
Erwin Neher Nobel-díjas kutató, s Eva Neher, az XlAB vezetője, aki szintén világhírű tudós15. 

A látogatás lehetőséget teremtett arra, hogy a középiskolások és az egyetemisták, fiatal kuta-
tók a személyes példa révén motiválódjanak a tudományos tevékenységek iránt. 

a program felépítése és jellemzői

A program indulásától kezdve fokozatosan szélesítették a palettát a diákok és oktatók számára. 
1999-ben, a program kezdetekor az egyetem tanszékeinek hallgatói vehettek részt kiegészítő 
képzéseken pilot projekt keretében. A XlAB alapítványt 2000-ben hozták létre, és még ugyan-
ebben az évben megnyitotta kapuit középiskolás diákok számára tanfolyamok, továbbképzések 
formájában. 2002-től az átlagon felüli tehetséggel rendelkező német középiskolás fiatalok szá-
mára nyári táborozási lehetőséget biztosítanak szervezett képzések formájában. A táborok sike-
rére való tekintettel 2003-ban első alkalommal nemzetközi érdeklődők is részt vehettek a nyári 
táborban, így indult útjára az XlAB International Science Camp, 17–22 éves fiatal kutatók 
számára. Ezeket a formálisabb, edukációközpontú programokat éves Tudomány Fesztivállal 
egészítik ki, amely még szimpatikusabbá teszi a fiatalok számára a projektet, hiszen kötetlenebb, 
informális keretek között találkozhatnak számukra példaértékű szerepmintákkal, elismert ku-
tatókkal, izgalmas gyakorlati képzésekkel. 

 15  Szegedi Tudós Akadémia: http://www.nobel-szeged.hu/index.php/hirek?start=5 
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 Az XlAB Program négy alapvető tevékenységet folytat:
	 •	 Tudományos	tanfolyamok	diákok,	hallgatók	számára;
	 •	 Nemzetközi	Tudományos	Tábor;
	 •	 XLAB	Tudomány	Fesztivál;
	 •	 Oktatói	továbbképzés.

A program az alábbi területeken nyújt képzést a résztvevőknek: 
Informatika: a számítástechnika területén különböző szakmai terülteket érintő speciális kurzu-
sok, amelyek nehezen valósíthatóak meg a közoktatás keretén belül, vagy mert nagyon időigé-
nyesek a tanórák kereteit tekintve, vagy mert olyan speciális eszközöket igényelnek, amelyek 
nem állnak rendelkezésre. Az informatikai képzések mindegyike összekapcsolódik valamely 
hagyományos tudományággal, így fejlesztve a számítógépes ismereteket és használva az innová-
ciókat a természettudományos kutatási munka területén. 
	 •	 Kriptográfia
	 •	 IT	biztonság
	 •	 3D	grafika	
	 •	 Robotprogramozás
	 •	 Szteganográfia	
	 •	 Szimulációk
	 •	 Rendszerbiológia

Biológia: a biológia-tanfolyamok szerves része a kísérleti kurzusok sorozata, amely teljes körű 
betekintést nyújt a különböző biológiai tudományágakba, mint az:
	 •	 Anatómia
	 •	 Biokémiai
	 •	 Biofizika
	 •	 Növénytan
	 •	 Fejlődésbiológia	
	 •	 Evolúció
	 •	 Immunológia
	 •	 Mikrobiológia
	 •	 Mikroszkópia
	 •	 Molekuláris	biológia
	 •	 Neurobiológia
	 •	 Ökológia
	 •	 Növényélettan
	 •	 Élettan
	 •	 Rendszerbiológia
	 •	 Állattan

Kémia, fizika: a kémiai és fizikai természettudományos kurzusok elsősorban laboratóriumi 
kísérletekre épülnek, amelyek iskolai közegben nehezen megvalósíthatóak. A kurzusok 
kifejezetten összetett kémiai gyakorlatokra alapoznak, melynek célja nem csak ismert kísérletek 
reprodukálása és elemzése, hanem új kísérletek kipróbálása is. 
	 •	 Általános	kémia
	 •	 Analitikai	kémia
	 •	 Gyógyszerészet
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	 •	 Biokémia
	 •	 Elektrokémia
	 •	 Élelmiszerkémia
	 •	 Szerves	kémia
	 •	 Fizikai	kémia
	 •	 Környezeti	kémia
	 •	 Asztrofizika
	 •	 Atomfizika
	 •	 Nukleáris	spektroszkópia
	 •	 Lézerfizika
	 •	 Optika
	 •	 Radiológia
	 •	 Mechanikai	hullámok
Földtudomány
	 •	 Geokémia
	 •	 Geológia
	 •	 Ásványtan
	 •	 Földrajz

alkalmazott módszerek 

A projekt célja olyan hatékony, modern oktatási módszerek kifejlesztése a tudományos ok-
tatásban, amelyek ötvözik az elméleti oktatást az első kézből való, gyakorlati tapasztalással. 
A program, elért eredményeinek köszönhetően, úttörőnek számít a tudományos oktatásban az 
informális oktatás eszközeinek a segítségével. Az iskolai oktatás jellemzője, hogy kevésbé inter-
aktív, egyirányú tudásátadáson alapul, gyakran csak modellszerű ábrázoláson keresztül, ezzel 
szemben informális keretek közötti, mint az iskola utáni klubok, táborok, iskolán kívüli fejlesz-
tő tevékenységek motivált, produktív részvételen és gyakorlati tapasztaláson keresztül fejlesztik 
a tehetségeket.

A programban alkalmazott módszerek a tudományos képzést teljesen más alapra helyezik, 
mint a tradicionális oktatási módszerek. A program azt hirdeti, hogy a rendhagyó, modern 
módszerekkel kívánják kiegészíteni az iskolai képzést, a fiatalok számára újabb utakat nyitva 
a tudományos kutatás felé. 

Tudományos tanfolyamok diákok, hallgatók számára

A kiegészítő 2-3 hetes kurzusok általában 8 órás képzési napokból állnak, a képzés során pedig 
szoros szintézist alkot az elmélet és a gyakorlat. A kurzusok a 17–20 éves korosztálynak nyújta-
nak továbbképzési lehetőséget. 
	 •	 Minden	diák	saját	maga	végzi	a	feladatokat,	kísérleteket.
	 •	 Az	eredményeket	külön	értékelik,	megvitatják	a	résztvevők.	
	 •	 A	kurzusokat	képesített	kutatók,	tudósok	vezetik,	akik	biztosítják	a	szakmai	vezetést.	
	 •	 A	laboratóriumok	modern	felszerelésekkel	ellátottak,	külön	minden	diák	számára.
	 •	 	Az	elvégzett	kutatások	dokumentációját	a	diákok	maguk	végzik,	magas	szakmai	színvona-

lon, a vezető kutatók iránymutatásai alapján. 
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nemzetközi Tudományos Tábor

A tábor 17–22 éves fiatal tehetségeknek nyújt lehetőséget a világ minden tájáról. A jelentkezők 
online jelentkezhetnek, minden esetben mellékelniük kell iskolájuk ajánlását, és bővebben ki 
kell fejteniük érdeklődésüket a választott tudományterületük iránt. Az ajánlás és a motivációs 
levél az alapja a kiválasztásnak, továbbá a kiválasztott résztvevők angol nyelvi ismeretét is felmé-
rik a szervezők. Mivel a jelentkezők egy része fiatalkorú, a program alatt mentorok nyújtanak 
segítséget a fiataloknak. A mentorok legalább 10 évvel idősebbek a résztvevőknél, és kiterjedt 
nemzetközi tapasztalatokkal rendelkeznek. ők felelnek a gyermekek biztonságáért és a képzése-
ken kívüli programokért, a nap 24 órájában elérhetőek.

A jelentkezők a kampusz diákszállóján kerülnek elhelyezésre, ez vonatkozik a Göttingen 
környékéről érkező német diákokra is, hiszen a szociális élet és a közösségiség építése ugyanúgy 
kiemelt eleme a tábornak. A különböző kulturális háttérrel rendelkező tudósjelöltek közötti 
kapcsolatépítés fontos a szakmai fejlődés és a csapatmunka szempontjából is. A háromhetes 
tábor alatt figyelmet fordítanak a minőségi szabadidő-eltöltésre és az aktív kulturális életre is. 

Egy tábor résztvevőinek száma 25–36 fő között mozgott az elmúlt 12 évben, a kísérleteket 
6–14 fős csoportokban valósítják meg, függően a laboratóriumok kapacitásától és az elérhető 
eszközök számától. 

Minden XlAB Programban résztvevő számára további kapcsolattartási, információs lehe-
tőséget nyújt az XlAB Alumni Egyesület. A szervezett kiegészítő programokra, mint például 
a tudományfesztiválra, illetve öregdiák-találkozóra minden korábbi résztvevő regisztrálhat.

Eredmények 

Mindkét kiválasztott projekt kötődik a Komm, mach MINT! elnevezésű kezdeményezéshez, 
így eredményeiket nem külön-külön, hanem nagyobb távlatban érdemes vizsgálni. A Szövetségi 
Statisztikai Hivatal felmérései szerint a kezdeményezés 2008-as indulása óta 33 000 új női hall-
gató jelentkezett mérnöki pályára a 2011-es tanévben, ez csaknem háromszorosa az 1995-ös tanév 
eredményének. Hasonló tendenciák figyelhetők meg a természettudományok és a matematika 
területén is, az 1996-os adatokat nézve két és félszeresére nőtt a jelentkezett női hallgatók száma, 
elérve az 54 000-t.16 2008 és 2011 között 87 400 részvevő csatlakozhatott valamely projekthez, 
de a tervek szerint újabb 20 000 fővel szeretnék bővíteni a résztvevői kört a következő években.17

A programok hazai alkalmazásának lehetősége

A tanulmányunkban bemutatott német tehetséggondozó program gyökerei az Egyesült álla-
mok tehetséggondozó programjaiig, mindenekelőtt a Johns Hopkins university tehetséggon-
dozó táborainak gyakorlatáig nyúlnak vissza. Jelentős különbség azonban az, hogy míg az ame-
rikai tábori program fejlesztését egy egész munkacsoport tagjai végzik évtizedek óta, a német 
program alapvetően egyetlen személy elhivatottságán és szakértelmén múlik, és ez még akkor 

 16  „Komm, mach MINT.“: überdurchschnittlicher Anstieg von Studienanfängerinnen in den MINT-Fächern (2013) http://www.
komm-mach-mint.de/Presse/Pressemitteilungen/Neue-daten-Fakten-von-Komm-mach-MINT 

 17  German Center of research and Innovation http://www.germaninnovation.org/shared/content/documents/interviews/
dB41B862-2F25-E311-A37C-000C29E5517F.pdf 
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is így van, ha ez a tehetséggondozó szakember nagyon sok más szakemberrel működik együtt 
a program fenntartásában, állandó működtetésében. Az XlAB létrehozásának és állandó fej-
lesztésének feltétele azonban nemcsak a szakmai elhivatottság volt, hanem az is, hogy a prog-
ram szellemi irányítója megfelelő alapítványi és más támogatásokat tudjon szerezni a program 
működtetéséhez, valamint hogy logisztikailag is működőképessé tegye az általa kidolgozott 
tehetséggondozó modellt. Márpedig mindezt német körülmények között sem volt könnyű el-
érni. Mindenesetre e sikerrel végződött történet tanulsága többek között az, hogy bármennyire 
magasztos szakmai célok vezetnek is valakit a tehetséggondozásban, jelentős pénzfelhajtó és 
logisztikai teljesítmény nélkül az álmok nem fordíthatók valóssággá. 

Köszönettel tartozunk Prof. Dr. Heidrun Stögernek, a Regensburgi Egyetem professzorának és 
CyberMentor program egyik vezetőjének, aki értékes szakmai segítségével támogatta kutatómun‑
kánkat.
Az XLAB program megismertetéséért, a kutatásban nyújtott segítségért köszönet illeti Prof. Dr. Eva‑
Maria Nehert, a program vezetőjét, aki a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokkal segítette 
munkánkat.
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3. fejezeT

új uTaKaT Kereső, új TerüleTeKeT lefedő 
TeheTséggOndOzó prOgramOK

A dán tehetséggondozás 
jellegzetességei

Holstebro város példája

Halász Mariann – Gordon Győri János1

dánia társadalma és kultúrája

Az 1953. évi alkotmány értelmében dánia (hivatalos nevén dán Királyság) alkotmányos, örök-
letes monarchia, egyben pedig parlamentáris demokrácia. demokratikus berendezkedésük biz-
tos alapokon áll, hiszen már több mint 150 éve gyakorolják azt. A demokrácia a társadalom 
minden szintjén és minden életkori csoportjában jelen van: az aktív állampolgárságra szoktatást 
már egészen fiatal kortól fontosnak tartják. A dán társadalom által képviselt további fontos 
érték a szolidaritás és az összetartás (Skandináv Ház Alapítvány, 2015).

Az ország lakossága 2015-ben 5  500 000, az egy főre jutó GdP összege pedig 2014-ben 
44 600 uSd volt (CIA, 2015). dánia valódi jóléti állam, amit az is mutat, hogy az európai or-
szágok közül itt az egyik legnagyobb az oktatásra szánt ráfordítás mértéke. 

 1  Halász M. és Gordon Győri J. (2016). A dán tehetséggondozás jellegzetességei: Holstebro város példája. In Gordon Győri J. 
(szerk.), A tehetséggondozás világa: 15 ország jó gyakorlata a tehetséggondozásban (pp. 149–158.). Budapest: CSINI
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dánia lakossága Európa többi országához képest meglehetősen homogén; az utóbbi években 
azonban jelentősen megemelkedett a bevándorlók száma. Vallás tekintetében a lakosság 80%-a 
lutheránus (CIA, 2015).

dánia régi hagyományokat ápol a zene és a színházművészet területén. A koppenhágai ala-
pítású Királyi Színház nemzetközi elismertségnek örvend. Emellett a dán rádió Szimfonikus 
zenekara, az Aarhusi Szimfonikus zenekar és a Jütlandi opera szintén nemzetközi hírű. To-
vábbá igen büszkék a dán film hagyományaira; a világ legrégebbi máig működő filmes cégével 
– az 1906-ban alapított Nordisk Film Kompagni – is ők büszkélkedhetnek.2 

dánia oktatásrendszerének általános jellemzői

A 2015-ös Oktatási és képzési figyelőben leírtak alapján dánia jól teljesít számos oktatási és képzési 
területeken, beleértve a korai iskolaelhagyás problémáját, felsőfokú végzettséget szerzettek szá-
mát, a kisgyermekkori nevelésben és gondozásban való részvételt, a felnőttek részvételét az egész 
életen át tartó tanulásban (lifelong learning), valamint a friss diplomások foglalkoztatási rátáját. 
Az államháztartási kiadások GdP-hez viszonyított legnagyobb arányát az Európai unióban még 
mindig dánia fordítja az oktatásra (2013-ban 7%, szemben az Eu 5%-os átlagával), annak ellenére, 
hogy e téren 2012 óta kisebb visszaesés tapasztalható (Education and Training Monitor, 2015).

A dán Gyermek-, oktatásügyi és Nemi Esélyegyenlőségi Minisztérium (Ministry for 
Children, Education and Gender Equality) honlapjának3 információi szerint dánia az egyik 
azon országok sorában, ahol a legtöbb ember vesz részt az oktatásban: felsőoktatásban, valamint 
felnőttoktatásban és továbbképzésékben, „on-the-job” (munkaidő közben) kompetenciafejlesz-
tésekben, továbbá saját szabadidejükben a bőségesen fellelhető felnőttképzési tevékenységek va-
lamelyikében. Az élethosszig tartó tanulás kiemelt jelentőségű. Az ország méltán híres magasan 
képzett szakembereiről és mérnökeiről.

Noha az ország közoktatási rendszerének alapjai még a 19. századra nyúlnak vissza, a dán 
oktatás mára a világ egyik legkorszerűbbjének tekinthető. A közoktatás két fokozatra tagolódik, 
az általános iskolai és alsó középiskolai fokozatot követi a (felső) középiskola. 

„folkeskole” – általános iskola és a középiskola alsó tagozata

A dán „Folkeskole” 1814 óta létező, átfogó, ingyenes iskolatípus, amely az általános iskolát és 
a középiskola alsó tagozatát foglalja magában. Első szakaszában 1–6. osztályig, a másodikban 
7–9/10. osztályig tart, vagyis a tanulók 16-17 éves korukig tanulnak ezen a szinten. Ez az is-
kolafokozat tehát lefedi a kötelező oktatás időszakát, minthogy dániában a tankötelezettség 
a tanulók 6-7 éves korától 16 éves koráig tart. A „Folkeskolé”-k működését törvény szabályozza, 
amely átfogó keretet biztosít az iskolákban zajló tevékenységeknek. Ez egyrészről egy sor közös 
előírást tartalmaz, másrészről viszont megadja a kellő szabadságot is az iskoláknak, hogy be-
építhessék tanrendjükbe a helyi sajátosságokat. Az országban hagyománya van a jelentős állami 
támogatással bíró magániskoláknak is. Az alapfokú iskolai oktatásban résztvevő gyerekek kb. 
13%-a tanul magániskolában.4

 2  Csobán Mihály: Információk és adatok dánia földrajzáról és mezőgazdaságáról
 3 Ministry for Children, Education and Gender Equality: http://eng.uvm.dk/Education
 4  Ministry for Children, Education and Gender Equality: http://eng.uvm.dk/Education/Primary-and-lower-secondary-education/
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Középfokú oktatás

Az oktatásnak ez a szintje a tankötelezettséget követően kezdődik – tehát 16 éves kortól –, és 
a következő képzési irányokra válik szét:
	 •	 	egy	olyan	általános	képesítésre,	amely	hozzásegíti	a	tanulókat	a	 felsőoktatásban	való	ered-

ményes továbbtanulásra, illetve
	 •	 	olyan	szakmai	vagy	műszaki	oktatásra,	amelynek	célja	a	tanulók	mielőbbi	munkaerő-piacra	

kerülése.
Funkciójukat tekintve tehát alapvetően olyanféle iskolatípusokról van itt szó, mint Magyar-

országon a továbbtanulásra jobban előkészítő gimnázium, illetve a szakmai készségeket fejlesztő 
szakközépiskola.

A tehetséggondozásért tett erőfeszítések

Az elmúlt években olyan projektekbe történtek jelentős beruházások, amelyeknek az a kife-
jezett célja, hogy fokozott figyelmet szenteljen a speciális hátterű, vagy kiemelkedő tehetség-
gel rendelkező gyermekek és fiatalok oktatására. Ez – az oktatási rendszer egészét átfogóan – 
azokra a diákokra vonatkozik, akik a megfelelő tanácsadással és iránymutatással a kimagasló 
tehetségek közé tartozhatnak. Ezek a diákok számos országos szintű és helyi kezdeményezés 
keretében lehetőséget kapnak magasabb, tudományos szintű oktatásra, valamint tudományos 
táborokban, illetve nemzeti vagy nemzetközi versenyeken való részvételre, olyan témákban 
is, mint a matematika, a természettudományok és a kémia, továbbá az olyan kereskedelem-
orientált szakmák oktatása területén, mint a kőműves, ács és fodrász. lényeges adat, hogy az 
összes tanuló több mint 25%-át teszik ki a különösen tehetséges diákok (Ministry for Children, 
Education and Gender Equality, 2015).

Az elmúlt években több kezdeményezés is történt dániában a tehetséggondozást és oktatást 
illetően. Ezek a kezdeményezések gyakran az oktatás területéről érkező lelkes, helyi személyek-
hez voltak köthetők, illetve van példa az önkormányzatok közötti egyfajta hálózatosodásra is. 

Szintén komoly személyes lelkesedésnek volt az egyik eredménye, hogy 2015. augusztus 10–
14. között dániában, odense városában tartották meg a WCGTC5 (Világ Tehetségtanácsa) 
kétévenként megrendezésre kerülő 21. konferenciáját6, ami egyértelműen tükrözi, hogy dá-
niában is növekszik az igény a tehetséges gyerekek számára biztosított oktatási feltételek terén 
történő változások iránt. 

A továbbiakban egy olyan civil támogatású szervezet kerül bemutatásra, amelynek fő célki-
tűzése a tehetséges gyermekek érdekeinek képviselete.

Gifted Children denmark7 

A XXI. század elejére a dán lakosság körében megszületett az igény tehetséges gyermekek, fia-
talok, valamint szüleik szervezett segítésére, támogatására. 2005-ben létrejött Gifted Children 
denmark („Tehetséges Gyermekek dániában”) elnevezésű, elsősorban szülői civil szervezet. 

 5 World Council for Gifted and Talented Children, Inc. (WCGTC)
 6 A konferenciáról bővebb információ a következő linken olvasható: http://worldgifted2015.com/information
 7 Gifted Children denmark: https://www.giftedchildren.dk/content.php?762-in-english
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Fő célkitűzése, hogy képviselje a tehetséges gyermekek érdekeit, felhívja rájuk a figyelmet, tá-
mogassa minél hatékonyabb fejlesztésüket, illetve hogy megteremtse számukra az állami elismerést 
és támogatást. Hisznek abban, hogy a tehetség korai felismerése és azonosítása nemcsak a gyerme-
keknek és családjuknak, hanem általánosságban a társadalom egészének is az előnyére válik. 

A Gifted Children denmark szervezete ma már több mint 1 200 családot és 1 600 tehetséges 
gyermeket tudhat a tagjai között. Elgondolásuk szerint egy-egy életkori közösségnek csupán 
5%-át lehet tehetségesként azonosítani, de ez így is körülbelül 35 000 iskolás korú és 10 000 
óvodás gyermeket jelent dániában.

Az egyesület a megalakulása óta dinamikusan nő, minthogy egyre több iskola, óvoda és 
szülő válik egyre képzettebbé a tehetséges gyerekek felismerése és fejlesztése területén. ám az 
iskolák és az óvodák nagy része még így sem mindig képes biztosítani a tehetséges gyermekek 
fejlődéséhez szükséges körülményeket. Ezért a szülők a „Gifted Children denmark” egyesület-
től kérnek információt és támogatást tehetséges gyermekeik számára.

A Gifted Children denmark különböző tevékenységek révén olyan lehetőségeket kínál 
a gyermekeknek, amelynek során találkozhatnak hozzájuk hasonló társaikkal. A szervezet azt is 
biztosítja, hogy a szülők is egy hálózatot alkotva kapcsolatba kerüljenek más, szintén tehetséges 
gyermeket nevelő szülőkkel. Fő tevékenységük az évenként megrendezésre kerülő nyári tábor, 
amin alkalmanként közel 950 szülő és gyermek vesz részt azzal a céllal, hogy személyesen is 
megismerjék egymást.

Holstebro város – a dán tehetséggondozás Mekkája8

A dánia észak-nyugati részén található, 35 000 lakosú9 Holstebro néhány évtized alatt az ország 
– egyes vélemények szerint – legunalmasabb városából a művészetek és a művészeti tehetség-
gondozás központja lett. A folyamat még az 1960-as évek közepén kezdődött egy számtalan 
vitát kiváltó művészeti alkotással. A város akkori polgármestere, Kai Nielsen egy hirtelen sugal-
lattól vezérelve – és erre igen sok pénzt áldozva – megvette Alberto Giacometti Nő a szekéren 
című szobrát (Woman on a Cart)10, amit a város egyik terének közepén helyeztek el. A műtárgy 
megvásárlásával a polgármesternek az volt a célja, hogy művészetet és kultúrát vigyen az em-
berek mindennapjaiba – és ezt sikerült is elérnie. Giacometti szobrának ugyanis gyorsan híre 
ment művészeti körökben, egyre több érdeklődőt vonzott, felpezsdítve a szürke kisváros életét. 
Hamarosan a korabeli Európa leghíresebb avantgárd színháza, az odin Színház is Holstebróba 
költözött oslóból. 1966-ban megnyitott a Holstebrohallen (későbbi Holstebrói zenei Színház), 
amely teret biztosított az előadóművészetnek, koncerteknek, szakmai műhelyeknek, 1967-ben 
pedig egy művészeti múzeum megnyitásáról döntöttek. Mindezek tükrében érthető, hogy 
a szobor a város kulturális forradalmának szimbólumává vált. 

Manapság úgy tartják, hogy Holstebro a fiatal tehetségek „dániai Mekkája”. Nagy volume-
nű beruházásaiknak köszönhetően, a városban – dánia-szerte egyedülállóan – mind az öt mű-
vészeti terület (zene; művészet és design, tánc; musical és színház; kreatív írás) kiemelkedően 
magas színvonalú oktatása elérhető a fiatalok számára. Ennek eredményeképp tehetséges gyer-
meküket nevelő szülők számára vonzó lehetőséget jelent Holstebróba költözni. Az ilyen formán 

 8  Jelen fejezetrész lisbeth lindeborg: Turning the tide with 'Woman on a Cart': the amazing case of Holstebro című írásából 
származik (lindeborg, 2013).

 9 http://population.city/denmark/holstebro/
 10 A szobor a következő linken tekinthető meg: http://www.visitdenmark.co.uk/en-gb/denmark/woman-on-cart-gdk1036082
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itt letelepedett családoknak köszönhetően a népesség 30%-a a kreatív szektorban tevékenykedő 
személy. Így alakult ki, hogy Koppenhága után ebben a városban kell a legmagasabb megélhe-
tési költségekkel számolni.

Sok gondot okoz azonban Holstebrónak az, hogy amilyen könnyen a városba tudják von-
zani a fiatal tehetségeket, olyan könnyen el is veszítik őket: ugyanis amint a fiatalok befejezik 
az itteni, kiváló színvonalú tanulmányaikat, többnyire azonnal el is hagyják a városkát. A kis-
városnak ugyanis egyszerűen nem elég nagy a lakossága ahhoz, hogy az itteni koncerteknek, 
kiállításoknak kellő számú közönsége legyen (lindeborg, 2013).

danish Talent Academy – a dán Tehetségakadémia bemutatása

A dán tehetséggondozás Mekkájának tekinthető, Holstebro városában elhelyezkedő, 2005-ben 
alapított dán Tehetségakadémia11 – dTA (dansk Talent Akademi), dánia vezető művésze-
ti tehetségeket fejlesztő központjának számít. Az Akadémia oktatási programját elsősorban 
a 15–25 éves kor közötti tehetséges fiatalok fejlesztése érdekében dolgozták ki. A Holstebro ze-
neiskolával, a Holstebrói Királyi Balettiskolával, a Holstebrói Művészeti Múzeummal, az odin 
Színházzal, a Holstebrói zenei Színházzal, illetve a Holstebrói Könyvtárral együttműködve 
hároméves képzést kínálnak a fentebb már említett öt művészeti területen: zene; művészet és 
design, tánc; musical és színház; kreatív írás. A képzés meglehetősen rugalmas – 10-12 óra heten-
te, délutánonként – így könnyedén összeegyeztethető a középiskolai oktatással. Emellett hétvé-
gi kurzusok és külföldi tanulmányutak is (többek között Amszterdamba, londonba, Berlinbe 
és Koppenhágába) szerepelnek a dTA képzési programjában. Minden program a kormány által 
jóváhagyott „MGK – musikalsk grundkursus” (azaz alap zenei kurzus) szerint van felépítve.

A dTA képzési programjának felépítése, folyamata és jellemzői12

A dTA-n belüli oktatás magas szinten zajlik, az itt tanuló tehetséges diákokat olyan felsőfokú 
művészeti képzések felvételi vizsgáira készítik fel, mint az dán Nemzeti Előadóművészetek Is-
kolája (danish National School of Performing Arts13), vagy a dán Királyi zeneakadémia (The 
royal danish Academy of Music14). 

A dTA kurzusain a továbbhaladáshoz minden képzés esetében záróvizsgát kell tenniük a 
tanulóknak – az oktatás végén pedig egy külső vizsgáztató előtt is számot kell adni a tudásukról.

A programok során törekednek az ismeretanyag – elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint 
a különböző művészeti eszközök – fokozatos átadására, azonban a precizitás iránti követelmény 
az idő előrehaladtával egyre nő.

A dTA a következő öt területen kínál tanfolyamokat: 
	 	 •	 Zene
	 	 •	 Művészet	és	design
	 	 •	 Tánc

 11  dansk Talent Akademi: http://www.talentakademi.dk/
 12  Ennek a fejezetnek a megírásához forrásként szolgált rené Holm Hansen, a dán Tehetségakadémia igazgatója által küldött leírás 

az akadémiáról.
 13 http://scenekunstskolen.dk/ 
 14 http://english.dkdm.dk/
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	 	 •	 Musical	és	színház
	 	 •	 Kreatív	írás

Mind az öt területen kiemelendően fontosnak tartják a művészi tehetség inspiráló környeze-
tének kialakítását, így minden diák saját stúdióhelyet kap. Az egyes programok körülbelül 10–15 
tanulót fogadnak évente. Három évvel számolva az öt programot, ez megközelítőleg 150 tanulót 
jelent. Az Akadémiára való jelentkezésnek nincs előképzettségi követelménye, a felvételi vizsgát 
azonban teljesíteni kell, vagy egy felvételi interjún kell helytállni. Az órák úgy vannak kiala-
kítva, hogy középiskola, vagy egyéb oktatási intézmény mellett is elvégezhető legyen a dTA 
képzése, amely egészére a nagyfokú rugalmasság jellemző. Egy szemesztertől egészen három 
évig van lehetőség részt venni a képzésben, sőt az oktatás akár négy évig is elhúzódhat, ha azt 
a középiskolai vagy egyéb tanulmányai mellett folytatja az adott diák.

A dTA működését elsősorban Holstebro város önkormányzata finanszírozza, illetve a diá-
kok által fizetett díjak fedezik. A diákok számára az MGK-ban (musikalsk grundkursus – alap 
zenei kurzus) való részvétel ingyenes – ez egy 3 éves zenei program, amit az állami költségvetés-
ből finanszíroznak, és a 14–25 éves zenei tehetségek oktatását célozza meg – azonban az Akadé-
mián belül van egy „tanfolyamkezdő díj”, ami körülbelül 9 000 dán korona (~378 000 forint) 
egy évre, tehát 750 dKK egy hónapra. Szükség esetén ezt lehetséges negyedéves vagy akár havi 
bontásban is kifizetni. Itt meg kell jegyezni, hogy ez az összeg különösen a dán átlagfizetéshez15 
viszonyítva egy ilyen magas színvonalú képzés tekintetében kedvezőnek mondható.

A továbbiakban a dán Tehetségakadémia öt képzési területét mutatjuk be röviden.

1. művészet és design

Ezt a képzési lehetőséget azoknak a 15–25 év közötti fiataloknak (különleges tehetségek ese-
tén ennél fiatalabbak számára) biztosítják, akik a képzőművészet, építészet, a formatervezés, 
filmművészet vagy a fotózás területén mutatkoznak tehetségesnek, továbbá a grafikai tervezés, 
animáció/rajzfilm, játékfejlesztés és hasonló területek iránt érdeklődnek. A képzőművészet és 
formatervezés terén zajló oktatás a tanulók kreatív potenciálját és művészi képességeit fejleszti. 
Az órák hétfőtől csütörtökig 15:45–18:45. között zajlanak. A hétfői napokon kötelező bejárniuk 
az új hallgatóknak, a többi napon való részvétel azonban szabadon választható. A lényeg az, 
hogy legalább heti két alkalommal részt vegyenek az órákon. 

Az Akadémián egyaránt nagy hangsúlyt fektetnek a kíváló minőségű zajló elméleti és gya-
korlati oktatásra. Jelenleg hét állandó tanár tanít a művészet és design területén, mindegyikük 
országosan elismert képzőművészeti vagy design iskolában diplomázott. rajtuk kívül továb-
bi számos vendégtanár tanít az Akadémián: valamennyien hivatásos művészek vagy tervezők 
(designers). A képzés során a diákokat megismertetik a legújabb trendekkel a művészet és a ter-
vezés területén, továbbá izgalmas alkotások létrehozására alkalmas anyagokkal dolgozhatnak. 
A kiválóan kidolgozott gyakorlati képzésnek köszönhetően a tanulók magas szinten sajátítják el 
a vizuális önkifejezés legkülönfélébb technikáit. A művészeti és formaművészeti tehetséggon-
dozás célja az, hogy a diákokat a felsőfokú művészeti oktatásra készítsék fel a képzőművészet, 
a formatervezés, az építészet és más társművészetek területén.

 15  A dán Statisztikai Hivatal információi szerint 2014-ben a dán éves átlagkereset 191.747 dKK volt. Forrás: https://www.dst.dk/en/
Statistik/emner/indkomster

156 | Halász Mariann – Gordon Győri János



A tanítás módszertana
A dTA kurzusain oktató tanárok hisznek a széleskörű ismeretekkel gazdagító és kreatív ok-
tatásban. A művészet és design területén a cél a média főbb irányvonalainak megismertetése, 
valamint a kortárs művészetek bemutatása, illetve annak elérése, hogy a későbbiekben a tanu-
ló képes legyen önállóan dolgozni bármilyen művészeti ágazatban. Az egyes képzési területek 
vezetői minden szemeszter elején elkészítenek egy féléves tervet, amely a program internetes 
honlapján keresztül is elérhető mind a diákok, mind pedig a nyilvánosság számára. Az ok-
tatás modulokból épül fel: minden modul egy oktatási tevékenységet tartalmaz. Az oktatás 
elméleti, gyakorlati, tanulmányi és projektidőszakokból épül fel. Ebből az elmélet és a gya-
korlat nem feltétlenül elkülönített modulok, lehet őket integrálni egymással. Így a gyakorlati 
képzés elméleti része olyan, mint az alapozás, a gyakorlat pedig az elméleti modul gyakorlat-
ban való kipróbálása. 

Az elméleti és gyakorlati moduloktól független projektidőszak kezdeti szakasza során a ta-
nuló saját problémáinak megfogalmazására koncentrál. Ebben a szakaszban lehetőséget biztosí-
tanak a diáknak, hogy a saját művészeti projektjén dolgozzon felügyelet alatt.

A modulok felosztása a következők szerint alakul: 60% gyakorlat, 20% elmélet és szintén 
20% projektidőszak. A gyakorlat és az elmélet – amelyek magukba foglalják az előadásokat, 
gyakorlati és elméleti feladatokat, szóbeli előadásokat – meglehetősen intenzív képzést jelent. 
A projektek a diákok által önállóan megfogalmazott feladatok, de csak az adott diák fejlesztésé-
ért felelős tanárral történt egyeztetést követően lehet hozzákezdeni. Nagy hangsúlyt fektetnek 
a tanulmányi kirándulásokra, kiállításlátogatásokra, és egyéb – az előbbiekhez hasonló – a kép-
zéshez kapcsolódó tevékenységekre.

Együttműködések
Mivel a célok között szerepel a helyi kulturális élethez való kapcsolódás is, így elengedhetet-
len a külső együttműködések kialakítása. Ez magában foglalja a helyi középiskolákat, kultu-
rális intézményeket és vállalkozásokat, valamint kiterjed a környező településekre is. Fontos 
a kooperáció a művészet, design, kultúra és építészet oktatásának területén. A vendégelőadók 
bevonása és az általuk biztosított programok folyamatos frissítése úgyszintén elengedhetetlen 
a professzionális művészet világában. A vendégtanárok felelősek a projektekért, előadásokért és 
a diákokkal végzett műhelymunkákért. Művészek, elméleti szakemberek, kurátorok látogatása 
szintén a tanterv része. Mindezek segítenek összeegyeztetni az elméletet a gyakorlattal.

2. Tánc

A táncművészeti képzés azon fiatal tehetségeknek szól, akik a tánc világában professzionális elő-
adóművészekként képzelik el jövőjüket. Az osztályok magas színvonalat képviselnek, és a mun-
ka egy olyan izgalmas környezetben folyik, amelyben sok profi táncos és koreográfus van jelen, 
valamint azok a fiatalok, akiknek a szenvedélye a tánc. A kurzus szintén 3 évig tart, átlagosan 
heti 10-12 óra oktatási idővel, hétfőtől csütörtökig 16–21 óra között. Az oktatásszervezés rugal-
mas: figyelembe veszi az egyes hallgatók igényeit, továbbá vannak hétvégi műhelyfoglalkozások 
is. A kurzus alapvető célja, hogy a diákok felvételt nyerjenek a School of Contemporary dance 
nevű nívós dán táncművészeti főiskolára, vagy más jó hírű tánciskolákba, illetve hogy erősítsék, 
öregbítsék Holstebro város táncművészeti hírét.

A képzés struktúrája 3 év alatt, évi 36 oktatási héttel a következők szerint épül fel:
	 	 •	 28	hetes	gyakorlati	és	elméleti	oktatás
	 	 •	 5	hét	projektekkel	(tánc	és	interdiszciplináris	projektek)
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	 	 •	 2	hét	gyakorlat
	 	 •	 1	hét	tanulmány

Az oktatást a dán Balettiskola szakmai alapelvei szerint szervezték és építették fel, összhang-
ban a dán Tehetségakadémia iránymutatásaival. A tanárok kiválasztásánál szintén a lehető 
legmagasabb minőségre törekedtek. Az oktatás a következő főbb szempontok szerint van fel-
osztva: 1) Modern tánc/technika; 2) Balett; 3) Koreográfia és összetétel; 4) Improvizáció; 5) Jóga; 
6) Jazz; 7) Egyéb táncformák; 8) Táncesztétika és történelem; 9) zene; 10) Tanulmányozás; 11) 
Gyakorlat; 12) Tánc és interdiszciplináris projektek.

3. Kreatív írás (fKg)

A kreatív írás (FGK = szerzői alaptanfolyam) írói tehetséggel, szépírói ambíciókkal rendelkező 
fiataloknak szól. Az FGK helyileg a Holstebrói Könyvtárban található, ahol kialakítottak egy 
írásműhelyt, amelyet a diákok tanításon kívül is használhatnak. Az FGK tanárai maguk is 
hivatásos írók, az oktatás igen magas szinten zajlik egy évben 36 héten keresztül, heti közel 
10 órában. A diákok a saját irodalmi igényeik szerint formálhatják a képzést, kiválasztva a mű-
fajt, amelyben el szeretnének mélyedni.

A kreatívírás-képzés alapvető célja az, hogy megtanítsa a diákokat, miként lehet magas esz-
tétikai értékű szövegeket létrehozni, valamint hogy olyan eszközökkel ruházza fel őket, amelyek 
birtokában képesek lesznek bonyolultabb, sokrétegű szövegekkel is bánni, és biztos kézzel szer-
keszteni azokat. Mindezekhez elengedhetetlen a tanulók képzeletének fejlesztése, összhangban 
az írás folyamatának technikai fogásaival és szerkezetének ismeretével. A képzés során nagy 
hangsúlyt helyeznek a különböző műfajú irodalmi szövegek alapos megismertetésére, s ezzel 
együtt arra, hogy a tanulókat művészileg, szakmailag és emberileg egyaránt fejlesszék. Az itt 
megszerzett ismeretanyag lehetővé teszi, hogy a későbbiekben felvegyék a diákokat felsőfokú 
oktatási programokba a kreatív írás, újságírás, valamint a forgatókönyvírás területén.

A program modulokba szerveződik, melynek szerkezete a következők szerint épül fel: 1. sa-
ját szövegek fejlesztése (60%); 2. mások szövegein keresztül történő tanulás (20%); 3. magáról 
a szerzőről szóló modul (10%); 4. projektek (10%).

Az írás oktatásában is nagy hangsúlyt helyeznek a vendégelőadókra, akik professzionális 
írók. A tanítás része továbbá a Költészet csütörtökön című esemény (kb. nyolcszor egy évben), 
illetve a könyvtár szerzői estjein való részvétel (kb. négyszer egy évben). Az oktatás részeként 
a diákoknak konstruktív kritikával hozzá kell járulniuk a többi diák szövegeihez, és az órák 
legalább 80%-án részt kell venniük. A csütörtöki szövegolvasásnak a diákok által felvázolt 
szabályai vannak: a feladónak mindig valami pozitívval kell kezdenie, közvetlenül a szerzőhöz 
kell beszélnie, és egyes szám első személyű mondatokat kell alkalmaznia. A vevőnek pedig fi-
gyelni kell és jegyzetelni. Nem lehet védekezni és megvitatni a választ.

4. musical & színház

A képzés fő témái: dráma, szólóének, kórusok és a tánc. A többi területhez hasonlóan itt is 
vannak tanulmányi kirándulások országon belül és külföldön egyaránt. A diákok olyan magas 
színvonalú képzésben részesülnek, amelyet követően nagy esélyük lesz felvételt nyerni az dán 
Nemzeti Előadóművészetek Iskolájába (danish National Schools of Performing Arts).

A 3 éves képzés heti 10–12 óráját a Holstebrói zenei Színház és az odin Színház által kínálja. 
A harmadik évtől az addig közösen zajló musical és színház különválik: a színházi vonal fókusza 
a drámára, hangképzésre és a mozgásra helyeződik, míg a musicalé a dalokra, zenekari énekre, 
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drámára és a táncra. A diákok vegyes csoportokban is dolgoznak, továbbá lehetőséget kapnak a 
projekt hetek keretében, hogy képességeiket megmutassák, és szerepeljenek egy koncerten, elő-
adáson. A drámakurzusok az odin Színházban zajlanak, amely lehetővé teszi a diákok számára, 
hogy megismerjék, megtapasztalják a színházi munkamódszereket.

5. zene

A dTA a zenei képzés terén egy MGK – musikalsk grundkursus-típusú képzést, azaz zenei 
alapképzést nyújt. Magát az MGK-t Holstebróban 1976-ban alapították, és ez az ország első 
ilyen típusú képzése volt. Mára már számos MGK alakult szerte az országban. 

Az alap zenei kurzuson belül 3 irányvonal közül lehet választani: klasszikus, ritmikus vagy 
általános. Az MGK aktív zenei karrierre készíti fel a diákokat; a felsőfokú zenei oktatáson ke-
resztül pedig arra is, hogy képzett zenészként tevékenykedjenek a helyi zenei életben.

Az oktatás heti 10-12 órában történik, ami mellett koncerteken, workshopokon, tanulmá-
nyi utakon is részt vesznek a diákok. Az oktatáson belül nagy hangsúlyt kap a zeneelmélet és 
a hallásképzés.

Holstebro és a dTA Program tanulságai

Holstebro esete arról tanúskodik, hogy a tehetségkibontakoztatáshoz kedvező társadalmi kör-
nyezet kialakításában olykor egy apró, de merész és kreatív lépés nagyon sokat segíthet. Igaz, 
csak akkor, ha ezt a lépést további, jól átgondolt és elrendezett lépések követik egy jól átgon-
dolt, világos stratégia mentén. Valójában nem lehetett előre kalkulálni azzal, hogy egy műtárgy 
szinte véletlenül történő megvétele milyen robbanásszerű változásokhoz vezet egy település 
életében – de ahhoz, hogy ez így legyen, már alaposan átgondolt társadalmikörnyezet-alakító 
koncepcióra és gyakorlatra van szükség. Holstebro példája azért is figyelemre méltó, mert jól 
mutatja azt, hogy egy földrajzi, kulturális vagy egyéb speciális előfeltétel nélküli kistelepülés is 
lehet egy ország tehetséggondozásának a motorja – már amennyiben megfelelő elgondolásokkal 
és megfelelő lépésekben építik fel és működtetik. Különösen igaz ez olyan stabil, sok szempont-
ból az egyéni és társadalmi érdekcsoportok autonóm kezdeményezéseire építő, tehát egyéni és 
csoportos önállóságot, bátorságot és kreativitást is igénylő demokráciákra, mint amilyen dánia. 

E dán kisváros polgármestere világos vízióval és megértéssel rendelkezett arra vonatkozóan, 
hogy a tehetségfejlesztésbe való befektetés milyen nagyszerűen megtérül nem csak a tehetséges 
egyének, hanem a saját környezete, az ország egésze, sőt, akár a globalizált világ egésze számára 
is. Azonban a megfelelő stratégia kidolgozása még várat magára, hogy miként tudna egy kis-
város az országos, regionális és globalizált környezet agyelszívó hatásaival megküzdeni; miként 
tudná a Holstebro által támogatott tehetségeket saját települése dinamikus fejlesztése érdekében 
megtartani. Elképzelhető, hogy ehhez olyan kockázati tőke- és tudásiparban gazdag, kreatív 
környezet létrehozása lehet csak a megfelelő válasz a mai világban, mint amilyet leginkább Iz-
rael vagy a Szilikon-völgyben az uSA tudott az elmúlt évtizedekben hatékonyan megvalósítani, 
és valamennyire Szingapúr, illetőleg a mai Kína az ország némely régiójában. Holstebro példája 
azért is figyelemreméltó, mert bár az itteniek úgy döntöttek, hogy tehetségközponttá alakítják 
a városukat, egyben azt is eldöntötték, hogy nem minden területen igyekeznek ezt felépíteni, 
hanem csupán a lehetséges tehetséggondozási területek egy viszonylag lehatárolható területén. 
A választás a művészetek köre, a művészi tehetségek fejlesztésének területeire esett. Ennek érde-
kében hozták létre a dán Tehetségakadémia intézményét, amely öt művészeti területen vállalta 
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el a tehetséges fiatalok fejlesztését. Ezzel együtt az is figyelemreméltó, hogy kiállítások, koncer-
tek és egyéb rendezvények formájában hogyan formálták meg tudatosan azokat a lehetőségeket, 
amelyek által a helyi közösségnek módja volt a tehetségesek fejlesztésének eredményeiből ré-
szesülnie, kulturálisan gazdagabbá válnia. (Az agyelszívással szembeni sikertelenség korábban 
említett jelensége nem a rövidtávú, hanem a hosszú távú megtartás és hasznosítás területein 
figyelhető csak meg.)

A hazai átgondolások számára talán még egy vonatkozást érdemes kiemelni: reálisan felis-
merve a lehetőségeiket, Holstebróban a művészeti tehetségek fejlesztésének több területén sem 
arra törekedtek, hogy a legmagasabb oktatási szinten képezzék a fiatalokat, hanem arra, hogy a 
legmagasabb oktatási szintek elérésére és az azokban való helytállására, a további fejlesztésre ké-
szítsék fel őket. Felismerték, hogy – legalábbis jelen helyzetükben – nem versenyezhetnek dá-
nia legmagasabb szintű tehetséggondozó felsőoktatási intézményeivel, amelyek évtizedek alatt 
alakították ki a maguk képzési módszereit, és érték el azt a kivételes tehetségképzési színvonalat, 
amely huzamos ideje jellemzi őket. Megtalálták azt a tehetségfejlesztési szegmenst, amelyen 
reálisan a lehető legmagasabb szinten valósíthatják meg a tehetségfejlesztést: a közoktatási élet-
korba tartozók fejlesztésének szegmensét (bizonyos területeken, de nem mindenben az életkori-
lag ezt követő korosztályhoz tartozók fejlesztését is elvállalva). 

 
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni René Holm Hansen úrnak, a Dán Tehetségakadémia 
igazgatójának, hogy segítséget nyújtott a tanulmány megírásához.
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Az agrárium 
fejlesztéséhez szükséges 
tehetségek nevelése és 
megtartása Szerbiában

A Pro Scientia Naturae 
Alapítvány és a Than Emlékház 
tehetséggondozó gyakorlata

Bazsik-Sipos Katalin – Gordon Győri János1

Szerbia társadalma

Csodálkozni és kérdezni, majd a válaszokat megtalálni – ez a tudósok, a kutatók, a feltalálók 
örök feladata. Segíteni abban, hogy a tudományos eredmények, a technika vívmányai, az új 
technológiák, a találmányok mindenki számára közkinccsé váljanak, hasznosuljanak. Ez már 
egy sokrétű, sokszereplős, vonzó feladat. Egy dinamizálódó társadalom számára a legfontosabb 
erőforrást a magas szinten kidolgozott emberi képességek, a tehetség, a tudás jelentik, az alko-

 1  Bazsik-Sipos Katalin és Gordon Győri J. (2016). Az agrárium fejlesztéséhez szükséges tehetségek nevelése és megtartása Szerbiá-
ban: a Pro Scientia Naturae Alapítvány és a Than Emlékház tehetséggondozó gyakorlata. In Gordon Győri J. (szerk.), A tehetség‑
gondozás világa : 15 ország jó gyakorlata a tehetséggondozásban (pp. 159–168.). Budapest: CSINI
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tóerők felszabadítása, a megújuló társadalom kialakításához szükséges képességek kiaknázása. 
Minden társadalom számára nagy kérdés, hogy milyen erőforrások bevonásával és milyen esz-
közökkel képes ezt a feladatot megoldani (Varjú Potrebić és Vida, 2009). Jelen tanulmányban 
Szerbia társadalmára és oktatásügyére koncentrálunk, s azt próbáljuk felderíteni, hogy az or-
szágban miként gondolkodnak a tehetségről, és milyen módszerekkel támogatják a tehetsége-
seket a fejlődésükben.

Nem mehetünk el a mellett a tény mellett, hogy Szerbia társadalma nem is olyan nagyon rég 
jelentősen megszenvedte a délszláv háborúk (1991–95) okozta veszteségeket: ezzel összefüggés-
ben, de ettől függetlenül is népességvándorlások, emigrációs és immigrációs folyamatok men-
tek végbe az ország területén. A mai Szerb Köztársaság (republika Srbija, Република Србија) 
2006-ban, a háborút követően Jugoszlávia egyik utódállamaként jött létre. A 2011-es adatok sze-
rint a lakosság száma hozzávetőlegesen 7,2 millió fő volt, melyből 83,3% szerb nemze-
tiségű, ezt követően 3,5%-kal a legnagyobb nemzetiségi kisebbség a magyar, továbbá románok, 
bosnyákok és más kisebbségek élnek a térségben (Central Intelligence Agency, 2015). A kisebb-
ségben élő magyarság főként a Vajdaságban, Szerbia északi részén lakik, viszont a korábbi el-
nyomó rendszer miatt, a jelenleg sem minden szempontból kedvező életkörülmények hatására, 
valamint különféle asszimilációs folyamatok eredményeként a számuk erősen fogyatkozik.

A lakosság háború okozta bizalmatlansága sajnálatos módon hatással van a közéletre, átszövi 
a politikai és a civil szférát, ezáltal erősítve a korrupciót és a feketegazdaságot az országban, me-
lyek mind-mind a fejlődés útjában állnak. Mindazonáltal elmondható, hogy kormányzati szin-
ten felismerték az oktatás modernizálásának, ezen belül a felsőoktatás európai sztenderdekkel 
való harmonizálásának jelentőségét: hiszen az oktatási rendszer adja az ország humán tőkéjét és 
ezzel együtt meghatározza annak fejlődési lehetőségeit (Gordon Győri, oláhné és ütőné, 2015).

Szerbia gazdasága 

A történelmi, társadalmi folyamatokat tekintve nyilvánvaló, hogy az országnak számos jelentős 
gazdasági kihívással kellett a közelmúltban és kell jelenleg is szembenéznie. A háborús konf-
liktusok enyhülésével és az ország újjáépítésének megkezdése után Szerbia aktív részt vállalt 
az Európai Társadalmi Beilleszkedés Fejlesztési Programjában (European Social Inclusion 
Process), mely az Európai unióhoz való csatlakozási szándék egyik fontos lépése. Ez a program 
magában foglalja a politikai környezet fejlesztését, intézményi keretek kialakítását, és módsze-
reket a társadalmi beilleszkedés monitorozására mind egyéni, mind pedig csoportos szinten. 
A programhoz való csatlakozásnak is köszönhetően az ország az utóbbi években lassan ugyan, 
de fejlődésnek indult. A pozitív változások eredményeképp 2012. március 2-án hivatalosan is 
Európai unió tagjelölt ország lett, majd kérte a tagságra való felvételt. Kérelmét azonban 2013-
ban elutasították (Gordon Győri, oláhné és ütőné, 2015).

A régió országaihoz – Horvátországhoz, Szlovéniához, Montenegróhoz, Bulgáriához – ké-
pest Szerbia lassabban fejlődik. A legnagyobb kihívás elé a munkanélküliek magas aránya, 
a fizetések, a nyugdíj biztosítása és az egészségügy modernizálása állítja az országot. Viszont 
a gazdasági fejlődést jelenleg még elősegíti a viszonylag olcsó és képzett munkaerő, valamint 
az, hogy Szerbia stratégiailag ideális helyen fekszik (Central Intelligence Agency, 2015). Ezeket 
az előnyöket a nyugati befektetők is felismerték: az ezredforduló óta, ami egybeesett az ország 
demokratikus államberendezkedés kiépítésének kezdetével, a nyugat-balkáni ország Kelet-Kö-
zép-Európa egyik vezető befektetési célpontjává vált. Ez mindenképpen természetes öngerjesztő 
folyamatot jelent a szerb gazdaság számára. A szépen lassan beáramló külföldi tőke hosszútávon 
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mindenképpen az ország növekedését segíti elő. Bár a valós gazdasági mutatóknál jobbakról szól 
a szerb kormányzati kommunikáció, nincs szó a külföldiek megtévesztéséről, hiszen a befekte-
tési környezet várhatóan valóban jelentősen javulni fog az előttünk álló években (Trubek, 2014).

Egy, az önállóságának még csak a kezdetén álló kis ország számára, élénkülő, fejlődésnek 
indult gazdasági környezettel, kritikusan fontos, hogy az oktatásügye hatékonyan működjön, 
s hogy azon belül jó hatásfokkal azonosítsák, hogy kik a kiemelkedő tehetségek, s megfelelő 
módszerekkel fejlesszék őket. Szerbia oktatásügyének azonban – a nemzetközi összehasonlító 
vizsgálatok eredményei szerint – számos kihívással kell megküzdenie. Az ország oktatásügyi 
fejlettségének lemaradását jól mutatja a PISA-vizsgálatokban (Balázsi, 2013) elért teljesítmények 
alacsony szintje, ezért tűzte ki célul a kormány a képzés modernizálását és a tanári pálya fejlesz-
tését (Gordon Győri, oláhné és ütőné, 2015).

Szerbia oktatási rendszere

Szerbiában az oktatási rendszert az oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlődés Miniszté-
riuma irányítja, és az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szabályozza. Az egy-
mással sok tekintetben közösnek mondható történelmi múlt, és az egymáshoz hasonló kul-
turális hagyományok miatt is a szerbiai oktatás szervezése, a tanítási módszerek, stratégiák, 
a tantárgyak jellege sok hasonlóságot mutat a magyar rendszerrel. Magyarországhoz hasonlóan 
itt is három főbb szakaszra tagolható az oktatási rendszer: általános iskolai, középiskolai és 
felsőoktatási képzésre (Gordon Győri, oláhné és ütőné, 2015).

A diákok 6 éves kortól tankötelesek Szerbiában, de első lépésként 1 évig iskolai előkészí-
tőre járnak 6-7 éves korban. A tanítás szinte mindenhol szerb nyelven folyik, ritka esetben 
találhatóak magyar nyelvű oktatási intézmények: legfőképpen általános iskolák. Az alapfokú 
oktatás kétszer 4 éves szakaszból áll: alsó és felső tagozatból. Az általános iskolai tanulmányo-
kat követően a diákok záróvizsga-eredményük alapján kerülnek kiválasztásra a középiskolákba.  
A 3-4 éves középiskolai képzés után vagy főiskolai szakképzésre (3 év), vagy a bolognai rendsze-
rű képzésnek megfelelően bachelor képzésre jelentkezhetnek a tanulók. Végül a posztgraduális 
tanulmányok keretében mesterképzésre (1-2 év), illetve ezt követően – a kiemelkedő teljesítmé-
nyűek – doktori tanulmányok (3 év) elvégzésére jelentkezhetnek. 

Az iskolák számára rendkívül nagy kihívás az európai színvonal elérése, a felzárkózás az 
európai oktatási rendszer normáihoz. Ennek elősegítésére az oktatási, Tudományos és Tech-
nológiai Fejlődés Minisztériuma Oktatás Fejlesztési Stratégiája 2020‑ig címmel kiadott egy 
előirányzatot, amely megfogalmazza, hogy az oktatás fejlesztése érdekében milyen konkrét 
lépéseket kell tenni, hiszen ez a gazdasági és társadalmi fejlődés hajtóereje. A célok között 
olyan oktatási rendszer kiépítése szerepel, mely nagyobb hangsúlyt fektet a tanulók képessé-
geinek fejlesztésére és a kritikus gondolkodás elősegítésére. Ezen túl ösztönzi a kreatív kez-
deményezéseket, a vállalkozói szellemet, és lehetőséget biztosít az élethosszig tartó tanulásra. 
A rendelet hangsúlyozza, hogy az oktatásnak a munkaerőpiac igényeire kell koncentrálnia, 
minthogy csak így érhető el a globális versenyképesség (Strategy for Education development 
in Serbia 2020, 2015).
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A tehetséggondozás nemzeti keretei

A fenti célok elérése érdekében is az oktatás speciális szegmense a tehetséggondozás, amelyre 
egyre több pedagógus és szakpolitikus fordít figyelmet. Több szerbiai intézmény is felvette 
a nevébe vagy programjai közé a tehetséggondozást, ám gyakran csak divatból, illetve az intéz-
mény menedzselési stratégiájának elemeként; de a valódi tartalmaknak és fejlesztő programok-
nak ezekben az esetekben se hírük, se hamvuk (Kormányos – Vida, 2012). Bár ezekből a kezdeti 
lépésekből később még kifejlődhet egy intézményesített tehetséggondozó rendszer az országban, 
de ennek jelenleg még nemigen láthatók a jelei.

A hatályos oktatási törvény nem rendelkezik a tehetségfejlesztésről, bár kifejezetten a te-
hetséges tanulók előrehaladását segítendő, engedélyezi a korábbi iskolakezdést, évfolyamugrást 
és speciális iskolák létrehozását. Azt, hogy ezek a kezdeményezések a volt Jugoszlávia oktatási 
gyökereiig vezethetők vissza, mi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy Belgrádban már az 
1970-es években egy nyelvi, az 1980-as években pedig matematikai specializációjú gimnázium 
nyílt, a Karlócai Gimnáziumban pedig speciális nyelvi program szerint folyik az oktatás az 
1990-es évek elejétől. Hasonlóképp, az 1970-es években alakult Ćuprián (Közép-Szerbiában) 
egy vonós hangszerekre szakosodott zeneiskola. 

A magyar állam célirányos támogatásának is köszönhetően, a Vajdaságban 2003 óta műkö-
dik az intézményesített magyar nyelvű tehetséggondozás. A régióban zajló tehetséggondozás 
térhódításában jelenleg nagy szerepet vállalnak civil szervezetek és állami oktatási intézmények, 
melyek egy része Tehetségpontokként is regisztrálva van a Magyar Géniusz Tehetségsegítő Há-
lózatba. Ennek keretében Szerbiában jelenleg 28 Tehetségpont2 működik, melyek főleg a közok-
tatásban folytatnak tehetséggondozó munkát. Kiemelkedő tevékenységet folytat a középiskolá-
sok tehetséggondozásában a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, amely 
elsősorban a természettudományos tehetségek fejlesztésére összpontosít, valamint a szabadkai 
Kosztolányi dezső Tehetséggondozó Gimnázium, amelynek pedig a nyelvi tagozata jelent nagy 
vonzerőt a tehetségesek számára. A természettudományi és nyelvi tehetséggondozás mellett 
ezek az iskolák és más tehetségpontok még számos egyéb területen folytatnak tehetségfejlesztő 
munkát. Szakkörök, műhelymunkák, táborok keretén belül folytatnak fejlesztést többek kö-
zött a zene, képzőművészet, sport és tánckultúra terén is. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok 
a diákok, akikkel foglalkoznak, folyamatos fejlődést mutatnak, és kiemelkedő eredményeket 
érnek el helyi, országos, vagy akár a nemzetközi versenyeken (Negri, 2013). A Tehetségpontok 
munkáját a Vajdasági Tehetséggondozó Tanács3 koordinálja, amelyet 2010-ben éppen annak 
érdekében hoztak létre, hogy az egyes tehetségpontok ne egymástól izoláltan, hanem egymással 
összehangolva, együttműködve tevékenykedjenek.

A szerbiai tehetséggondozás jó gyakorlatai mögött álló szükségletek, igények

A társadalmi fejlődés, a gazdasági versenyképesség erősítése csak a korszerű tudásra alapozva 
valósítható meg. Azon országok, amelyek nem ismerik fel a tudás mai stratégiai szerepét, stag-
nálnak, illetve lemaradnak. Viszont amelyek a tudásba és a tudományba fektetnek be, nemcsak 
kiváló társadalompolitikai, hanem egyben a lehető legjobb gazdaságpolitikai döntést is hozzák 
meg. Ezt a tényt az önállóvá vált Szerbia vezetői és oktatáspolitikusai is felismerték. 

 2 Forrás: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, http://tehetseg.hu/tehetsegpontok/terkep
 3 http://tehetseg.hu/tehetsegsegito-tanacs/tt-770-001-856
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de egyben azt is felismerték, hogy a tudomány drasztikus fejlődése paradox módon fel-
számolta a tudás hagyományos módokon való közvetítésének lehetőségeit. Egyrészt az oktatás 
képtelen a tudás gyarapodásának ütemével lépést tartani, másrészt az új tudás specializáltsága 
és összetettsége miatt az eredmények közvetlenül csak a szakértők szűkebb köre számára hozzá-
férhetők, és csak sokszoros átértelmezés révén válhatnának tananyaggá. A tudományos fejlődés 
sok területen felszámolta a tudás hagyományos értelemben vett szükségességét is, és a diákok 
tudásszomja is egyre jobban kezd alábbhagyni a tudományos, kiváltképp a természettudomá-
nyos szakterületek iránt. A szerb szakemberek felismerték, hogy ha a tehetséges fiatalok és ta-
náraik számára a természettudományos képzés terén nem teremtik meg a lehető legmegfelelőbb 
légkört az alkotó munkához, akkor nem tudnak maximálisan kibontakozni, és így a tehetség-
gondozás sem tud megfelelő hatékonysággal megvalósulni, ami pedig Szerbia jövőbeni fejlődé-
sét gátolhatja. Ennek érdekében hozták például létre a belgrádi természettudományi központot 
(Centar za promociju nauke, Center for the Promotion of Science4), vagy ezért szerveznek már 
1982 óta természettudományos táborokat Petnicában (ECHA, 2016). 

A következőkben bemutatott szerbiai, pontosabban vajdasági jó gyakorlat ötletgazdái a fent 
említett problémakörre szeretnének választ adni: felismerték azt az aggasztó tényt, hogy az 
utóbbi években visszaesett a fiatalok érdeklődése a kulcsfontosságú természettudományos tu-
dásterületek iránt, valamint hogy a magyar kisebbséghez tartozó diákoknak sok esetben gondot 
okoz a nyelvi felzárkózás a felsőfokú tanulmányaik megkezdésekor, illetve hasonló gondokkal 
küzdenek a pályakezdő fiatalok is az elhelyezkedésük során. Világossá vált számukra az is, hogy 
sok esetben nincs megfelelően kiépített kapcsolatrendszer a gazdaság szereplői és az oktatásban, 
kutatásban résztvevők között, amely biztosítaná az információk és tapasztalatok cseréjét. Ennek 
eredményeképp olyan projektek megvalósítását tűzték ki célul, amelyek a tudomány népszerű-
sítésére irányulnak, továbbá kutatják a tudománynépszerűsítés és az oktatás új módszereit. 

A Pro Scientia Naturae Alapítvány tehetséggondozó programjainak 
bemutatása

a programot megvalósító szervezet

A zentai Pro Scientia Naturae Alapítványt (továbbiakban: Alapítvány) eredetileg azzal a céllal 
hozta létre a zentai Kertészek Egyesülete nevű civil szervezet 2009-ben, hogy hozzájáruljon 
a térség vidék- és agrárfejlesztéséhez. Tevékenysége az agrárfejlesztéssel kapcsolatosan oktatási 
programok szervezésére, kutatási és fejlesztési projektek lebonyolítására, kapcsolatépítésre és pi-
ackutatásra koncentrálódik. Fontos szerepet játszik a térség agrárértelmiségének összefogásában, 
s ezen keresztül abban, hogy az itteni szakemberek a szaktudásukat összehangolva fordíthassák 
a térség fejlesztésére. Az Alapítvány programjait Magyarország Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma támogatja, valamint programjellegű támogatásokban részesül a Nemzeti Tehetség Prog-
ram és a Bethlen Gábor Alapkezelő zrt. részéről is.

Az Alapítvány kiemelt célja egyebek mellett az is, hogy hatékony intézményi és koordinációs 
hátteret biztosítson a Szent István Egyetem (2015-ig a budapesti Corvinus Egyetem) Kerté-
szettudományi Kara Határon Túli levelező Tagozatának működtetéséhez a zentai Konzul-
tációs Központban. A képzés levelező tanrendű, államilag támogatott formában valósul meg 

 4 http://www.cpn.rs/?lang=en
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a Magyar Akkreditációs Bizottság által jóváhagyott módon. Az oktatást negyven, magasan 
szakképzett oktató látja el, a tehetséggondozó és felzárkóztató feladatokkal együtt. zentán egy 
tangazdaságot is üzemeltetnek, amely bemutatókertként szolgál a kertészmérnök hallgatók kép-
zéséhez, helyet ad a kötelező szakmai gyakorlatoknak, és lehetőséget biztosít a hallgatók számá-
ra ismereteik további bővítéséhez. 

Az egyetemi hallgatók programjai mellett 2013-tól a tehetséges általános és középiskolás ta-
nulók számára is sokféle tehetséggondozó programot indítottak el: számos fejlesztő programot 
szerveznek például kémiai, gyógyszerészeti, természettudományos, valamint a képzőművészeti 
és műtárgyvédelmi témájú foglalkozások keretében. 

A szervezet által megrendezett programokon a felsőoktatásban tanuló diákoknak lehetősége 
nyílik a szakmai kapcsolatépítésre is, ugyanis a programban tevékenykedő szakemberek felis-
merték, milyen nagymértékben befolyásolja a tehetséges fiatalok elvándorlását a megfelelően 
kiépített kapcsolatrendszer hiánya: ha nem tudnak kitől segítséget kérni, és nem kapnak meg-
felelő szakmai támogatást, hamar a külföldi karrierben keresik a megoldást. A szakmai kapcso-
latépítést és az együttműködést különböző szinteken és területeken valósítják meg: tudományos 
és felsőoktatási intézményekkel, szerbiai és egyéb külföldi székhelyű, hasonló tevékenységet 
folytató szervezetekkel működnek együtt, továbbá kapcsolati hálót biztosítanak a középiskolai 
tanulók és egyetemi hallgatók között. 

Az Alapítvány szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkezik a Vajdaság egész területén, ami 
egyrészt a Konzultációs Központjának keretein belül oktató konzulens tanároknak, másrészt 
a levelező tagozaton tanuló és végzett hallgatóknak köszönhető, akik a Vajdaság mintegy 40 te-
lepüléséről származnak. Ezek az oktatók és diákok mind összekötő kapocsként segítik az Ala-
pítvány munkáját a szakmai és egyéb együttműködések terén. Hozzájárulásuk eredményeként 
a levelező Tagozat egyre népszerűbb a Vajdaság magyarlakta területein. 

Mint említettük, 2013-tól kezdve az Alapítvány működése egyre többfajta tehetségtámoga-
tással összefüggő projektet indított el. A továbbiakban ezeket szeretnénk bemutatni.

a tehetséggondozó tevékenység felépítése és jellemzői

A diákok figyelmének felkeltésére az egyik leghatékonyabb eszköz, ha a tudásukat a gyakorlatba 
ültethetik át, és megtapasztalhatják, mire is képesek valójában. A Pro Scientia Naturae Ala-
pítvány éppen ezért arra helyezi a hangsúlyt, hogy a legkülönfélébb projektek keretében minél 
több olyan fejlesztő képzést és programot biztosítson a tehetséges fiataloknak, elsősorban kö-
zépiskolásoknak és felsőoktatásban tanulóknak, ahol kipróbálhatják magukat. Hidat építenek 
a felsőoktatás tudásbázisa és a térség vállalatai, szervezetei között, ugyanakkor kapcsolatot te-
remtenek a pályakezdők és a gazdaság résztvevői között is. Ennek köszönhetően segítenek a tér-
ség közösségeit anyagi, humánerőforrás és tudás szempontjából ellátni a kapcsolatok kiépülésé-
vel. Vagyis a tehetséggondozást nemcsak különféle képzési/tanulási formákban végzik, hanem 
– kilépve az oktatási intézmények, akadémikus fejlesztőprogramok zárt világából – megteremtik 
annak a lehetőségét is, hogy a tehetséges fiatalok és a gazdaság intézményei egymásra találhas-
sanak, s így a tehetség a gazdaság világában megfelelően hasznosulhasson. 

A programok helyszínének biztosításában nagy segítséget nyújt a közelmúltban épült 
óbecsei Than Emlékház, melyet a Than fivérekről, a Vajdaság dél-bácskai körzetében elhe-
lyezkedő óbecse község két világhírű szülöttéről: Than Mórról és Than Károlyról neveztek 
el. Az Emlékház egykori szülőházuk helyén áll. rendeltetése szerint az épület a tudományok 
és a művészetek szépségének, az emberi kreativitásban rejlő értékeknek, lehetőségeknek a be-
mutatására és népszerűsítésére szolgál. Egyediségének és felszereltségének, valamint a szervezet 
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képzett demonstrátorainak köszönhetően bőséges lehetőséget nyújt különböző rendezvények, 
élményműhelyek, szakmai táborok, versenyek, előadások, konferenciák megtartására. Kiemel-
ten fontos feladatnak tekintik a tudományok és a művészetek népszerűsítését az iskoláskorú 
gyerekek, pályaválasztás előtt álló fiatalok körében. lehetőséget biztosítanak különböző tehet-
séggondozó szervezetek számára, hogy azok az Emlékházban szakmai programokat valósítsa-
nak meg, így kerültek kapcsolatba az Alapítvánnyal is. 

Az Alapítvány által szervezett programok

A programban a tehetséggondozás különböző izgalmas projektek keretében és rendezvénye-
ken zajlik: az Alapítvány munkatársai konferenciákat, táborokat, különböző témájú képzéseket, 
szakmai gyakorlatokat és tehetségnapokat szerveznek. lentebb e programok közül mutatunk 
be néhányat. 

a család szerepe a tehetséggondozásban című konferencia 

Az első évben, 2013 őszén háromnapos konferenciát szerveztek A család szerepe a tehetséggondo‑
zásban címmel, amely a család szerepére kívánt rávilágítani a tehetségtámogatás terén. Ennek 
keretében egy kétnapos szakmai út során a tehetséggondozásban jártas vajdasági szakemberek-
nek lehetősége volt erdélyi tehetségpontokat meglátogatni, konzultálni az ott dolgozókkal, hogy 
a tapasztalatokból tanulságokat vonjanak le a témában. 

multidiszciplináris tehetséggondozó tudományos műhely 

ugyanebben az évben rendeztek egy kétnapos multidiszciplináris tehetséggondozó tudomá-
nyos műhelyt is az óbecsei Than Emlékházban. A konferenciát mindenekelőtt az oktatásban és 
a tehetséggondozásban résztvevő szakemberek számára szervezték, de a program a tehetséges 
fiatalok és szüleik figyelmét is felkeltette, minthogy az előadásokban a határon túli egyetemi 
hallgatók magyarországi TdK-n való részvételének feltételrendszerével is foglalkoztak. Az elő-
adások két szekcióban, a természettudományi és a társadalomtudományi szekcióban zajlottak. 
A program felkeltette a vajdasági, magyar anyanyelvű egyetemisták érdeklődését, akik poten-
ciális TdK-résztvevőknek számítottak. A multidiszciplináris tehetséggondozó tudományos 
műhelymunkába végül összesen 20 hallgató kapcsolódott be. A rendezvénynek az előadások 
mellett egyben hallgató-mentor találkozó jellege is volt, ugyanis a résztvevő hallgatók kutatási 
témákat és mentort is választhattak maguknak, egy jövőbeni TdK-n való részvételhez.

Than emléktábor

2015-ben rendezték meg az első Than Emléktábort az óbecsei Than Emlékházban helyi és ma-
gyarországi középiskolások számára. A háromnapos tábor munkájában az óbecsei Gimnázium 
mellett a budapesti Than Károly ökoiskola és a szekszárdi Garay János Gimnázium kapcsoló-
dott be 38 tanulóval és kísérőtanáraikkal. A kémiai, gyógyszerészeti valamint a képzőművészeti 
és műtárgyvédelmi témájú foglalkozások előkészítésén és megvalósításán 11 előadó, szakember 
és pedagógus dolgozott. A műhelyek szorosan kapcsolódtak a Than fivérek – Than Mór és 
Than Károly – hitvallásához, miszerint az emberi kreativitás érték, akár a tudományban, akár 
a művészetben jelenik meg. Than Mór egyébként festőművész, Than Károly pedig vegyész volt.
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lépésről lépésre a tehetséggondozás útján című műhelymunka-sorozat

Az általános iskolák felső osztályos tanulói számára szervezett Lépésről lépésre a tehetséggondozás 
útján elnevezésű tematikus műhelymunka-sorozat a Nemzeti Tehetség Program keretén belül 
valósult meg 2014 és 2015 folyamán. 

A program célja a tanulók érdeklődésének felkeltése egy-egy témakörben, illetve a tanulók 
képességének fejlesztése hozzáértő szakemberek segítségével. A program segíti a tanulók későb-
bi pályaválasztását és elköteleződését a tudományos és/vagy a művészeti tevékenységek iránt. 
A  műhelyfoglalkozásokat úgy alakították ki, hogy a diákok önállóan tudjanak dolgozni, és 
lehetőségük legyen arra, hogy több mindent kipróbálhassanak, megtapasztalhassanak. A Prog-
ram kapcsán a tanulók megismerkedhetnek a vidék neves embereinek (Than Károly, Than Mór, 
dr. Berényi János) munkásságával. 

Egy-egy találkozó alkalmával két-két témakör kerül feldolgozásra, hangsúlyozva a tudomá-
nyok és a művészetek közti kapcsolatot, és a különböző tudományágak összefonódását. A fog-
lalkozásokon 2014-ben több mint száz vajdasági általános iskola magyar anyanyelvű hatodikos, 
hetedikes és nyolcadikos tehetséges tanulója vehetett részt. A Than Emlékházban szervezett 
műhelymunkák témái között szerepelt fizika, csillagászat, biológia, matematika, kémia, kép-
zőművészet, műtárgyvédelem, ökológia és gyógyszerészet is. A tanulóknak a programba tör-
ténő beválogatása az általános iskolák feladata volt. A műhelymunkát vezető oktatók a  szak-
májukban és tehetséggondozás területén többéves tapasztalattal rendelkező pedagógusok 
voltak. Az általános iskolásoknak a tehetségsegítő műhelyben született alkotásait, munkáit ki is 
állították az Emlékházban. 

Egy évvel később a programba újabb helyszínek és általános iskolák kerültek bevonásra: 
a Than Emlékházon kívül a zentai dr. Berényi János Agrárinnovációs Iroda épülete és a zentai 
általános iskola tangazdasága területén lévő Szalmaház is. A program megvalósításában ezek-
nek a helyszíneknek a speciális felszereltségét is kihasználták. 

A szervezők igyekeznek teret adni a tanulók kreativitásának, ötletgazdagságának. A mű-
helymunkák során pedagógusok és pszichológusok is figyelemmel kísérték a tanulók aktivitását, 
viselkedését, érdeklődését az elméleti előadások és gyakorlati megoldások iránt.

szalmaház

A 2013 nyarán átadott Szalmaház létrejöttét nagy érdeklődés övezte. Az Alapítvány által 
üzemeltetett zentai tangazdaság területén található épület tulajdonképpen egy ökoház, a Vaj-
daság első bemutató jellegű szalmabála háza, melyet a kertészmérnök-hallgatók saját kezükkel 
húztak fel szalmabálákból és más – a környezetben megtalálható – alapanyagokból: a munka 
során tudásukat gyakorlatba ültethették, és eközben létrehoztak egy bemutatóteret a többi ker-
tészmérnök-hallgató számára is.

A Szalmaház programjának középpontjában a szakmai kapcsolatok kialakítására való tö-
rekvés áll, mely a pályaorientációban is segítséget nyújt. Fontos továbbá a régióban korábban 
tevékenykedő, nagy hatással bíró szakemberek, tehetségek pozitív példájának megismertetése 
is, valamint a környezettudatosság és a fenntartható fejlődésre vonatkozó új gazdasági szemlélet 
meghonosításának szándéka zenta és térsége tehetséges tanulóinak bevonásával. 

A Szalmaház már több rendezvénynek, közösségformáló műhelynek, tehetségfejlesztő fog-
lalkozásnak adott otthont, mint például A jövő energiái – energiát adni a fiataloknak elnevezé-
sű megújuló energiaforrásokat népszerűsítő és bemutató szaktábornak is, melyen 20 egyetemi 
hallgató vett részt.
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a jövő energiái – energiát adni a fiataloknak

A magyarországi és a szerbiai oktatási és felsőoktatási intézmények együttműködésével megva-
lósult szaktábor egy új tudományterület részletes bemutatását tette lehetővé a Szalmaházban.

A program fontos célja, hogy a megújuló energiaforrásokkal foglakozó szakemberek bevoná-
sával, számos szemléltetőeszköz felhasználásával és a vidéken jó példával szolgáló létesítmények 
meglátogatásával, rámutassanak a megújuló energiák felhasználhatóságára. 

A háromnapos tábor során a terület iránt érdeklődő hallgatók olyan helyszínekre, vállalatok-
ba látogattak el, amelyek jelentős eredményt értek el a megújuló energiaforrások kiaknázása és 
felhasználása terén. A program fontos célja, hogy a jövő nemzedékét megtanítsák és felkészítsék 
arra, hogy helyesen tudjanak gazdálkodni saját környezettel.

Tudományok útja

Nagy népszerűségnek örvend a Tudományok Útja elnevezésű rendezvény is, melyet a tudomány 
és oktatás népszerűsítésének szentelnek. 2013-ban a Pro Scientia Naturae Alapítványt létrehozó 
zentai Kertészek Egyesületének kezdeményezésére szervezték meg először, hagyományterem-
tő szándékkal. A rendezvény izgalmas tudományos és technikai bemutatókkal, látványos ter-
mészettudományos kísérletekkel és előadásokkal szeretné felkelteni a pályaválasztás előtt álló 
tehetséges fiatalok érdeklődését a térség fejlesztésében meghatározó tudományterületek iránt. 
A rendezvényhez mára négy Tisza-menti város (zenta, Magyarkanizsa, Ada és óbecse) csat-
lakozott, a programok megvalósításában pedig megközelítőleg 50 K + F tevékenységet folytató 
vállalat, intézmény, tudományos központ, szervezet, valamint oktatási intézmény vesz részt.

Eredmények 

A Pro Scientia Naturae Alapítvány tehetséggondozó programjaival kiemelkedő mértékben járul 
hozzá a zentai térség vidék- és agrárfejlesztéséhez. Programjaival felkelti a tehetséges tanulók és 
a felsőoktatási hallgatók érdeklődését e szakterületek iránt. Különféle oktatási programjaiban, 
kutatási és fejlesztési projektjeiben összekapcsolja a helyi agrárértelmiséget a tehetséges fiatalok-
kal, ami elősegíti a helyi közösség kapcsolatrendszerének épülését, és a térség fejlesztésére fordí-
tott szaktudás által értéket teremt. Mindez lehetőséget teremt arra, hogy az agrárgazdálkodás 
terén jártas fiatal tehetségeket foglalkoztassanak a helyi cégek. 

A foglalkoztatás révén annak lehetőségét is megteremtik, hogy a képzett fiatal szakemberek 
kiszámítható, stabil jövőt tudjanak teremteni maguk és családjuk számára, és szakmailag is 
folyamatosan fejlődni tudjanak. ugyancsak fontos, hogy a program az otthonmaradásra ösztö-
nöz, hogy a fiatalok helyben tudják kamatoztatni képességeiket, és ne az elvándorlást válasszák 
a megélhetésük érdekében. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az a 400 magyar ajkú 
hallgató, aki a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara Határon Túli levelező 
Tagozatán szerzett agrárképesítést, jelenleg többségében is a Vajdaságban dolgozik. Az agrárta-
gozatokon az aktív hallgatók létszáma eléri a 200 főt évente, így biztosítva az utánpótlást.
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A programok magyarországi alkalmazásának lehetősége 

Tekintve a nemzeti és történelmi hasonlóságokat, illetve a jelenleg is nagyon gazdag kultu-
rális és gazdasági kapcsolatrendszert a vajdasági régióval, a Pro Scientia Naturae Alapítvány 
tehetséggondozó módszerei, kezdeményezései viszonylag könnyen adaptálhatónak tűnnek 
a magyarországi környezetbe. Az itthoni vidék- és agrárfejlesztés szempontjából rendkívül jól 
hasznosítható ötleteket kínálnak a projektek, mind a fejlett, mind a hátrányos helyzetű térségek 
számára. Egy hasonló tehetséggondozó program elengedhetetlen lenne a hazai mezőgazdasá-
gi képzés felvirágoztatásához, mint ahogy az agrár szakterület potenciáljának kiaknázására is 
megfelelően szolgálna.

A Than Emlékház mintája a magyarországi Csodák Palotája volt, csak éppen a szerbiai válto-
zat – érthető okokból – kisebb, kevesebb tárgyi lehetőséget tud biztosítani, mint a hazai eredeti. 
Mégis, Magyarországon is tanulhatunk a Than Emlékház programjából. Hiszen itt a játékos és 
gyakorlatias tanulással és tehetségfejlesztéssel gazdagított képzés nagyon sok fiatalt vonz, nem 
utolsósorban azért, mert nemcsak elméleti ismeretekkel gazdagítja őket, hanem olyan lehető-
ségeket villant fel előttük, amelynek az a lényege, hogy a számukra ismerős hazai környezetben 
bontakoztathatják ki a képességeiket. Így a program esetleges hazai „viszont-adaptálásánál” is 
nagyon fontos, hogy a vajdasági programhoz hasonlóan minél több gyakorlati képzés legyen 
elérhető a diákok számára. ugyancsak figyelmet érdemel az a tény, hogy a vajdasági program 
az agrárgazdaság területére bevonzható természettudományos és más tehetségek számára kínál 
tudásfejlesztési és karrierépítési lehetőségeket, márpedig ez olyan terület, amellyel a tehetséggel 
és a tehetséggondozással foglalkozó szakirodalom jószerével egyáltalán nem foglalkozik. 

A Pro Scientia Naturae Alapítvánnyal együttműködő Science Kft. munkatársának, Szeles Gizel‑
lának ezúton köszönjük szépen készséges segítségét, mellyel hozzájárult a tanulmány megírásához.
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The world of gifted education: 
Best practices from 15 countries 
all over the world

ChapTer 1

frOm easT TO WesT, frOm nOrTh TO sOuTh: 
reCurrenT and unique iniTiaTives in The WOrld Of 
TalenT suppOrT prOgrammes

Halász, M. and Gordon Győri, J.

AN INCUBATOr PrOGrAMME IN SCIENCE TALENT SUPPOrT
The Talent support programme of the north Carolina school of science and 
mathematics in the usa

our paper presents a state financed secondary boarding school STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) programme within the framework of the North Carolina 
School of Science and Mathematics (NCSSM). All leading economic powers, among them 
the united States, recognise the high potentials in STEM subjects and devote enormous 
resources to their development. The central goal of the NCSSM is to provide high quality 
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education to students talented at STEM skills. The foci of the core curriculum are mathematics 
and sciences – complemented by humanities. Innovative education is a key motive in each of 
the domains. The NCSSM can be described as the incubator of the most promising STEM 
talents in the uSA. From the very beginning they have been striving to provide their students 
with special educational experience that goes well beyond the typical school subject content. 
Students of the NCSSM are offered several innovative programmes to enable them to gain 
exciting and novel scientific experience. 

Varga, E. and Gordon Győri, J.

SCIENCE TALENT SUPPOrT FOr A KNOwLEdGE-BASEd 
ECONOMY
The Talent support programme of the Korea science academy

For the past few decades, due mainly to the effective development of education, South  Korea 
has become one of the world’s most rapidly growing countries economically. In this post-
industrial knowledge-based society the identification and development of mathematics and 
science talents and the utilization of their knowledge have become essential to foster further 
economic and social growth. It could not have been a mere chance that in the first years of the 
21th century a law mainly in the interests of mathematics and science talents was worked out 
in collaboration by the Ministry of Education and the Ministry of Science and Technology. 
In accordance with this law the Korea Science Academy was established as an addition to the 
system of already existing talent support schools. The Academy’s goal is to develop mathematics 
and science talents both at national and international level. The Academy is part of the Korea 
Advanced Institute of Science and Technology and its objective is to be the world’s leading 
secondary school in talent support. To achieve this goal the school has a highly selective three-
phase entrance examination, it offers a wide range of optional subjects and provides high 
quality education in the arts and humanities too, and the students’ skills are cultivated by 
intensive problem solving and creativity increasing tasks. The students take part in research 
activities that have in part been designed by themselves based on their research methodology 
studies. Acceleration is also an option for the best students. KSA was organised following the 
model of American, Israeli and russian (former Soviet) science talent support schools, yet in 
a more contemporary manner – meeting the challenges of the 21st century. In Hungary there 
are pull-out science and mathematics classes, but there are no schools specialized in science or 
maths education. The Korean example might serve as a model for their development.
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Paksi, A. and Gordon Győri, J.

dEVELOPING INTELLECTUAL TALENTS IN FrANCE
The methods of georges gusdorf school

France, the country with the second largest population in the European union offers a field 
of special interest for examination with respect to talent support. In our study we intend to 
explore the most essential factors determining talent development in France. 

When discussing educational issues the French national motto “liberty, equality, fraternity” 
is often cited as the basic principle determining French talent development. our research has 
revealed that the conception of equality in French educational phraseology means the right of 
each and every student to have education most adequate for their abilities (a kind of equity). 

In the first part of our paper the most relevant details of the history of French education 
are outlined with respect to talent support, then a general overview of the French education 
system is provided. The activities of two professional associations offering assistance to children 
with exceptionally high intellectual achievements and their parents are also introduced, and 
the educational needs of such students along with the pedagogical methods applied in their 
education are examined. The second part of our paper is devoted to the presentation of Georges 
Gusdorf School and their methods. From kindergarten to secondary school, the school has 
been striving to respond to the special needs talented students present by requiring more than 
usual attention since 2008.

Teklovics, B. and Gordon Győri, J.

TALENTS IN NEEd
a programme supporting Children of low socio-economic status in india

To what extent talents which have already been discovered are utilised for the good of society is 
an important social and economic aspect of talent support. In the paper an alternative way to 
improve the achievements of talents with better than average abilities is presented through an 
example in India. 

In Indian pedagogy a balanced development of the spiritual and the scientific conception 
of the world is a high priority. The Tribal Mensa Nurturing Programme builds on this basic 
approach. Its aim is to increase chances for children with exceptionally high intellectual 
abilities, yet of low socio-economic status in the poorest regions of India. The basic principle 
of the programme is to educate children in their own communities and thus to foster and 
utilise their talents for the good of their micro-societies. The programme, the development of 
which was led by ecologist dr Narayan desai, involves activities of the most various types and 
levels – ranging from the fulfilment of the most basic needs of the children to the support of the 
development of their highest intellectual abilities. 
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Szenczi, A.

SUSTAINABLE dEVELOPMENT BY TALENT EdUCATION
The Talent support programme of the jubilee institute in jordan

The education system of Jordan saw major changes during the reign of King Hussein (1952–
1999). With the ruler’s intentions to foster long-term social and economic development talent 
support became an issue of vital importance as talented professionals were to be key actors in 
the process. In our paper the talent care programme of the Jubilee Institute, founded in 1993, 
is presented. The Institute aims to provide high quality education for the most talented. They 
intend to educate committed national leaders, who are prepared to meet the challenges of the 
future. Their central concern is the development of students talented at natural sciences. A great 
variety of the most modern methods is used in training students to become creative and to 
be able to succeed in ever-changing competitive situations: in contests, on the job market, in 
a globalised economy. In the Muslim region of the Middle East the pedagogical efforts of the 
Jubilee Institute are unique and represent an activity of great significance. 

Gordon Győri, J.

HUMAN rESOUrCE dEVELOPMENT TO FOSTEr SOCIAL ANd 
ECONOMIC AdVANCEMENT
a good practice example of Talent support in China

Proper human resource development and management were key elements in China’s post Mao 
Cetung modernization and had a decisive role in the country’s becoming a leading power in 
both world politics and economy within a couple of decades. like in most developing and 
developed countries, the identification and effective development of science talents enjoyed 
priority in China too. In identifying intellectually talented children China can rely on its own 
traditions as well: the examination system they have developed originates in the system that 
operated for more than a thousand years in imperial China. In talent support they gained 
much experience from the practice of today’s russia’s (former Soviet) specialised talent schools. 
It is the Beijing No. 8 High School that has become the iconic institution of intellectually 
talented students’ education, but there are also several other schools that play an important role 
in China’s talent education. As intellectual talent may be identifiable at an early stage and in 
certain fields it can be developed effectively from a young age, acceleration and in some cases 
early admission to university were options guaranteed to gifted students in China for decades. 
Though – as Chinese experts detected – this practice also had some harmful effects, especially 
in cases when children were intellectually mature for higher education studies but were not 
so concerning their personality development, emotional maturity or social skills. As a result, 
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talentedness is defined in a new paradigm by Chinese talent researchers today: real (premature) 
talents are the ones whose cognitive as well as emotional and social development – ahead of 
their ages and absolutely – is balanced and harmonious. It is only such talents now that are 
offered the option of acceleration.

Teklovics, B. and Gordon Győri, J.

A SOCIAL NETwOrK OF TALENTS
The social media as a Tool of Talent support in great britain

due to today’s consecutive communication revolutions social contact opportunities have been 
widened considerably. There are numerous technological achievements with the help of which 
personal contact can be supplemented or replaced. Providing an appropriate framework for 
developing and applying state-of-the-art tools such as blended learning and gamification in 
talent support Great Britain boasts pioneering achievements in educational development even 
at international level. 

our chapter presents one of the many innovative initiatives of talent support in Britain: 
a social media-based talent care programme that exploits the opportunities offered by the 
virtual world. The international IGGy programme run by the university of Warwick addresses 
the world’s talents, educational institutions, educators, professors, experts and companies using 
a global educational social network.

Bazsik-Sipos, K., Tomposné Hakkel, T. and Gordon Győri, J.

ALL-rOUNd dEVELOPMENT OF TALENTEd CHILdrEN’S 
SKILLS
a good practice example of Talent support in the region of murcia in spain

According to a survey carried out in the region of Murcia by the Ministry in the school year 
2013/2014, 0.9% of all pupils in the region has exceptionally high abilities. This means that the 
region of Murcia boasts the highest rate of talented children in Spain. A research team at the uni-
versity of Murcia has been dealing with the identification of talented students since 1992. They 
have been studying the students’ special abilities and have been preparing teachers to serve their 
educational needs. Since 2003 they have been identifying exceptionally talented students using 
a new method. The talent support programmes started by them in 2006 aim to provide these 
students with a proper school education along with development opportunities outside school. 
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The three main pillars of talent support in the programme are the special schools appointed, the 
outside school enrichment workshops and the Special Psycho-Pedagogical Counselling Team 
and resource Centre responsible for coordination. In our paper first the multi-level inside 
school curricular opportunities of talent care are described, then a detailed presentation of the 
programme, structure and evaluation of the outside school workshops is provided. Finally, the 
practice of talent support in Murcia is presented through the example of a school. 

Paksi, A. and Gordon Győri, J.

SLOVAKIAN INITIATIVES TO SUPPOrT TALENTEd YOUTH
leaf academy’s Talent support programme for young people  
in Central europe

In our paper we intend to give a general overview of talent support in Slovakia – from identifying 
talented students through their selection to assistance in talent development.

In the introduction the characteristic features of Slovakia’s society and economy are 
summarised in brief as they have a decisive role in talent support in Slovakia too. Then the 
basic characteristics of Hungarian talent care in Slovakia are outlined. A detailed description of 
the Hungarian minority education system in Slovakia is provided with special attention to the 
conditions and changes of the school network and the work of the talent Support Council of 
upper Hungary. Their activity and results are of great significance in Slovakia, thus a separate 
chapter of the paper is devoted to their presentation. The 21 Talent Points in upper Hungary 
ran within the framework of the Council are also touched upon.

Further the public education of Slovakia is analysed with particular attention paid to the 
different stages in public education and the opportunities children are offered to learn and 
develop. of the best practice examples of talent support in Slovakia the activities of lEAF 
Academy are presented. Methods applied to select and develop gifted children are also touched 
upon. Two of lEAF Academy’s summer camps are described in detail. 

Gordon Győri, J.

AN INNOVATIVE TALENT SUPPOrT PrOGrAMME IN TUrKEY
acceleration and enrichment Combined

For the past few decades the methodology of talent identification and support in Turkey 
has improved in parallel with the increasing ambitions of the country’s economy and 
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society. At the same time leading politicians and educational policy makers today face a major 
challenge: how to adjust the system developed and operated by them in a way that it should 
meet both the progressive needs of social modernization and the social and cultural traditions 
of the former ottoman Empire or of even more ancient times. In this complicated and complex 
professional environment talent support in Turkey has achieved numerous considerable results 
for the past few decades. For example, the most talented are supported to attend foreign higher 
education institutions, pull-out classes have been started, afternoon and weekend talent care 
programmes have been developed and are run, the Programme linking Talented Students 
with universities as well as the system of Science and Art Centres (SAC) has been worked 
out and is being operated. on the other hand, experts at Anadolu university developed the 
Education Programs for Talented Students Model (EPTS) in part as a critical reaction to SAC. 
EPTS, which integrates the characteristics of acceleration and talent enrichment programmes, 
has remarkable models both for talent identification and talent development. In EPTS the 
evaluation of children’s intelligence during talent identification is sample-based. The Natural 
Selection-Adaptive retention Model is also applied in picking programme participants. The 
development programme has been harmonised with the national curriculum, with school 
subject specific development goals and content material to ensure children’s advancement 
in the school system and to avoid split within their educational careers. The development of 
children’s general cognitive abilities, e.g. of their analytical, creative and practical skills is also 
paid special attention.

ChapTer 2

Three unique iniTiaTives in TalenT suppOrT

Halász, M. and Gordon Győri, J.

INTELLECTUAL EXCELLENCE ANd ArTISTIC PASSION
The Talent support programme of the amadeus international school in Wien

The AMAdEuS International School Vienna in Wien is an IB World School authorized 
by the International Baccalaureate organization. one of their main objectives is to develop 
international mindedness and to promote the positive aspects of cultural diversity. AMAdE-
uS also has a reputation for its unique and innovative art and music education. The Eng-
lish language education programme they offer is aimed at children and youth from the age of 
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3 to 18. Education in the school is project-based, thus cultivating the students’ critical thinking, 
problem solving and presentation skills. 

Within the Nobel Education Network, a family of international schools operated under 
a common framework across Europe, the Middle East and Asia, they cooperate and share their 
professional experience with other international schools.

The talent care practice of AMAdEuS is worth special attention as they support talents 
with special potentials both in arts and sciences.

Gordon Győri, J.

SOCIAL ANd EdUCATIONAL rEFOrM THrOUGH 
TALENT SUPPOrT
The nazarbayev intellectual schools in Kazakhstan

Talent support in Kazakhstan is rooted in Soviet times, but the present system – in harmony 
with the country’s fast social and economic development – serves the goals of the autonomous 
Kazakhstan on the way to modernization and internationalization. In the past couple of years 
the Kazakh leadership has aimed to serve the goals of modern Kazakhstan by establishing 
a new network of talent support schools besides the Kazakh-Turkish talent care lyceums: the 
system of Nazarbayev Intellectual Schools with the Nazarbayev university in charge. Each of 
these schools focuses primarily on a specific set of subjects and with their pedagogical efforts in 
the field they intend to enable Kazakhstan to “stand on the start line”, that is, to contribute to 
the country’s becoming one of the important economic and social actors in the globalised world 
of the future. In this economic and historical situation the teaching of STEM subjects and the 
talent support activity of educational institutions specialised in them are of vital importance. In 
this chapter the talent support programme of the Nazarbayev Intellectual School of Chemistry 
and Biology in Pavlodar is presented.

Teklovics, B. and Gordon Győri, J.

SUCCESSFUL MEANS OF SCIENCE TALENT SUPPOrT 
IN GErMANY
The Cybermentor and the Xlab programmes

In knowledge-based economies technology, science and innovation are not only the main 
drives of the future, but also those of the present. The leading economic powers of the world, 
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for example the united States, Germany and China devote tremendous resources to STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) education projects. 

our paper presents two German projects aimed at the development of young talents 
interested in scientific, technological or engineering careers.

The CyberMentor Programme seeks to solve the problem of the shortage of STEM skills and 
women STEM professionals in Europe within the framework of e-mentoring.

Another successful programme aimed at teenagers interested in science and technology in 
Germany is the XlAB programme. This complex scientific programme developed for students 
of 16-20 offers a wide range of opportunities in STEM fields, in particular biology, physics, 
chemistry, information technology and geoscience training sessions, courses and camps.

ChapTer 3

lOOKing fOr neW apprOaChes and  
COvering neW fields in TalenT suppOrT:  
 The presenTaTiOn Of TWO innOvaTive prOgrammes

Halász, M. and Gordon Győri, J.

THE SPECIFIC FEATUrES OF TALENT SUPPOrT IN dENMArK
The example of the Town holstebro

Holstebro in the north-west of denmark has grown from an unremarkable town into the centre 
of art and art talent support within a few decades. The example of Holstebro is especially notable 
as it proves that a small town without any geographical, cultural or other preconditions can 
become the driving force of a country’s talent support – provided their programme is designed, 
introduced and operated carefully and professionally. This Mecca of danish art talent support 
is home to the danish Talent Academy – dTA (dansk Talent Akademi). The Academy, found 
in 2005, is the leading centre for artistic talent development in denmark. Their educational 
programme was developed primarily for talented students of 15-25. It is structured in a way 
that it could easily be reconciled with secondary general education. In all of their five tracks of 
art – Music, Art and design, dance, Musical and Theatre, Creative Writing – education is of 
exceptionally high quality. The Academy’s goal is to enable students talented at arts to continue 
their studies successfully at the most prestigious universities and colleges of the country.
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Bazsik-Sipos, K. and Gordon Győri, J. 

dEVELOPING ANd rETAINING TALENTS TO SUPPOrT  
THE AGrICULTUrAL SECTOr
The Talent support practice of the pro scientia naturae foundation  
and the Than memorial house

Talent support is a special segment of education in Serbia: more and more educators and 
educational policy makers devote attention to it, yet there is no institutional talent care system 
in the country.

The Pro Scientia Naturae Foundation in zenta with its innovative talent support 
programmes is a significant contributor to the agriculture and rural development of the zenta 
region in Vojvodina. Their programmes take the form of exciting projects and events: several 
conferences, camps, courses on different subjects as well as practical training sessions and talent 
days are organized by the foundation. The sessions featuring playful, practical learning and 
talent support are much more attractive to students than theoretical lectures. 

due to national and historical similarities and considering the current rich cultural and 
economic relations with the region of Vojvodina the talent support methods and the initiatives 
of the Pro Scientia Naturae Foundation seem easily adaptable in the Hungarian environment. 
The projects of the foundation offer useful ideas for Hungarian agriculture and rural develop-
ment both in developed and disadvantaged regions. Talent care programmes similar to those of 
the foundation would be indispensable in the development of Hungary’s agricultural education 
and would serve the better exploitation of potentials in agriculture.
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