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ELŐ SZÓ

A te het sé ges gye re kek fel ku ta tá sá ban és fej lesz té sé ben a ko moly ha gyo má nyok -
kal ren del ke ző ma gyaror szá gi te het ség gon do zás az el múlt év ti ze dek ben több-
 ször is új len dü le tet vett, de a leg meg ha tá ro zóbb for du la tot ta lán az je len tet te,
ami kor 2006-ban a te het ség gon do zást más-más ol dal ról tá mo ga tó 13 ci vil szer-
 ve zet lét re hoz ta a Ma gyar Te het ség se gí tő Ta ná csot. A Cser mely Pé ter pro fesszor
el nök le té vel mű kö dő, má ra a 29 leg je len tő sebb ma gyaror szá gi te het ség se gí tő
szer ve ze tet össze fo gó, és a ma gyaror szá gi ok ta tás po li ti ká ra is ha tást gya ko ro ló
Ta nács nak a megala ku lás kor meg fo gal ma zott hosszabb tá vú cél ki tű zé sei kö zött
kiemelt he lyen sze re pelt a ma gyaror szá gi jó gya kor la tok mel lett egy nem zet kö zi
te het ség se gí tő kez de mé nye zé se ket és jó gya kor la to kat ma gyar és an gol nyel ven
be mu ta tó könyv, il let ve könyv so ro zat kiadá sa. 

A Ta nács el kép ze lé sei ben az a tö rek vés is kör vo na la zó dott, hogy kí vá na tos
len ne a ma gyar te het ség se gí tő kez de mé nye zé sek kül kap cso la tai nak gya ra po dá -
sát elő se gí te ni, s ezen be lül kü lön fi gyel met for dí ta ni az EU-n be lü li kap cso la tok
erő sí té sé re, va la mint a ma gyaror szá gi és a ha tá ron tú li ma gyar te het ség se gí tő
kez de mé nye zé sek interregionális és Kár pát-me den cei együtt mű kö dé sé re. 

E cé lok meg va ló sí tá sá ra a Ta nács ál tal lét re ho zott Ma gyar Te het ség se gí tő
Szer ve ze tek Szö vet sé gé nek 2009-ben in dult, EU Struk tu rá lis Ala pok ból fi nan -
szí ro zott Ma gyar Gé niusz In teg rált Te het ség se gí tő Prog ram ja ke re té ben nyílt le-
 he tő ség. 

A könyv, amit az ol va só a ke zé ben tart, a Ma gyar Gé niusz Prog ram 2010 ele-
 jén – egye te mi ta ná rok ból és a gya kor la ti te het ség gon do zás ban dol go zó szak-
 em be rek ből, ta nár kol lé gák ból – megala kult kül kap cso la ti ku ta tó cso port ja
mun ká já nak ered mé nye. 

Olyan kö te tet sze ret tünk vol na lét re hoz ni, amely egy szer re ér de kes és ta nul -
sá gos, egyaránt ins pi rá ló ere jű az el mé le ti és gya kor la ti szak em be rek szá má ra,
ugyanak kor a dön tés ho zóknak, ok ta tás po li ti ku soknak is fon tos in for má ció kat
tar tal maz. Eb ből fa ka dóan dön töt tünk úgy, hogy a jó pél dák min den eset ben
egy-egy or szág ok ta tás po li ti kai rend sze ré be il lesz ke dően, adott eset ben a be mu -
ta tan dó or szág tel jes te het ség gon do zá si stra té giá já val össz hang ban ke rül je nek
be mu ta tás ra. Az egyes or szá gok tár sa dal mi és te het ség gon do zá si kör ké pe mel-
 lett min den fe je zet ben egy (né mely eset ben ket tő) te het ség se gí tő jó gya kor la tá -
nak a kö zel ké pé re fókuszáltunk. Ez zel azt sze ret tük vol na elér ni, hogy le he tő vé
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vál jon a jó pél dák egyes ele mei nek – vagy akár egy tel jes prog ram nak – az ol va -
só-fel hasz ná ló ál ta li adap tá lá sa, sa ját or szá ga te het ség gon do zó rend sze ré be tör-
 té nő átül te té se is. A ma gyaror szá gi le he tő sé gek az egyes fe je ze tek vé gén ke rül tek
fel vá zo lás ra. Mindeb ből fa ka dóan azon ban az egyes fe je ze tek az ilyen tí pu sú kö-
 te tek ál ta lá nos gya kor la tá hoz ké pest rész le te seb bek és ter je del me seb bek lettek,
mint az ta lán a cím alap ján vár ha tó len ne. Mindazonál tal azt re mél jük, hogy a
kö tet vé gé re ér ve az ol va só úgy lát ja majd: mind a mak ro-, mind pe dig a mik ro -
met sze tek kel ér de mes volt be ha tóan megis mer ked nie. 

Ar ra ter mé sze te sen nem nyílt le he tő ség, hogy egyet len gyűj te mény ben tel jes
nem zet kö zi pa no rá mát mu tat has sunk be. A kö tet ből az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok, Auszt ria, Finnor szág, Iz rael, Nagy-B ri tan nia, Né metor szág, Spa nyolor -
szág, Szin ga púr és Szlo vé nia jó te het ség gon do zá si gya kor la ta is mer he tő meg; a
könyv vé gén pe dig a ku ta tás alap ján ki raj zo ló dott nem zet kö zi ta pasz ta la to kat
összeg ző ta nul mány ol vas ha tó. A fel so ro lás ból lát ha tó, hogy el ső sor ban az eu ró -
pai uniós or szá gok ra he lyez tük a hang súlyt, de úgy érez tük, hogy a nem zet kö zi
jó gya kor la to kat be mu ta tó kö tet ben min den kép pen helyt kell ad nunk a te het -
ség gon do zás te rén olyan nagy si ke re ket elért, il let ve jelentős ha gyo má nyok kal
ren del ke ző or szá gok nak is, mint Iz rael, Szin ga púr vagy az Egye sült Ál la mok. 

A ku ta tás mód szer ta ná nak egyik lé nye gi ele me – a Ta nács ere de ti el kép ze lé -
sei vel össz hang ban – az volt, hogy sze mé lyes ta pasz ta lat szer zé sen ala pul jon,
kap cso lat épí tés sel egé szül jön ki; ez egy-két ki vé tel től el te kint ve min den eset ben
meg is va ló sult. Mun ka cso por tunk ból min den ki nek le he tő sé ge volt át lag ban
egy-egy he tet el töl te ni a cé lor szág ban, a be mu ta tott jó gya kor la tot a hely szí nen
meg lá to gat ni, rész le tei ben is ta nul má nyoz ni, és egy ben sze mé lye sen is megis -
mer ni a szó ban for gó jó gya kor lat ki dol go zóit, fej lesz tőit, gya kor la ti ki vi te le zőit.
A kö tet ben be mu ta tott or szá gok ban ku ta tóin kat te het ség gon do zá sért fe le lős
ok ta tás po li ti ku sok, je les el mé le ti és gya kor la ti szak em be rek fo gad ták; egy részt
ők aján lot ták, hogy mely jó gya kor lat az, amely be mu ta tás ra ér de mes, más részt
le he tő vé tet ték egy-egy jó gya kor lat nak a hely szí nen tör té nő meg lá to ga tá sát is.
Bát ran mond hat juk, hogy a te het ség gon do zás irá nyá ban el kö te le zett lel kes ma-
 gyar ku ta tók mun ká ját ugyanolyan lel kes kül föl di csa pa tok se gí tet ték. Utó lag is
mind annyiuk nak kö szö net ér te! 

Ab ban az ol va só ban, aki ke zé be vesz egy ilyen kö te tet, fel te he tő leg nem me-
 rül nek fel ké te lyek az zal kap cso lat ban, hogy a te het sé gek meg ta lá lá sa és szak sze -
rű fej lesz té se ma stra té giai fon tos sá gú nem csak Eu ró pá ban, ha nem az egész vi-
 lá gon. Aki vé gigol vas sa a ta nul má nyo kat, szám ta lan sze mé lyes pél dát is ta lál hat
ar ra, hogy a te het sé gek ki bon ta koz ta tá sá hoz nyúj tott se gít ség a leg több eset ben
a te het ség gon do zás ban dol go zó szak em be rek nek, ok ta tás po li ti ku sok nak a jö-
 vőért ér zett ma gas fo kú er köl csi fe le lős ség ér ze té vel is pá ro sul. Ez zel a gyűj te -
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ménnyel egyik nem tit kolt, hosszú tá vú cé lunk volt az is, hogy hoz zá já rul junk a
te het ség ba rát tár sa dal mi kör nye ze tek kiala ku lá sá hoz.

A nem zet kö zi te het ség gon do zás jó gya kor la tai nak el ső kö te tét re mé nyeink
sze rint ha ma ro san újab bak is kö ve tik. A je len le gi kö tet ből ter je del mi okok ból
ki ma radt, de már össze gyűj tött jó pél dá kat, il let ve újabb te rü le tek re fókuszáló
ku ta tó mun káin kat sze ret nénk egy eh hez ha son ló könyv ben pub li kál ni. Fon tos -
nak tarjuk megem lí te ni, hogy a Gé niusz Prog ram ke re té ben ez zel a kö tet tel pár-
 hu za mo san ke rült kiadás ra a ma gyaror szá gi te het ség se gí tő jó gya kor la tok gyűj-
 te mé nye, és elő ké szü let ben van a Kár pát-me den cei te het ség gon do zást be mu ta tó
mun ka is. 

A Te het ség se gí tő Ta nács 5 év vel ezelőt ti nagy sza bá sú el kép ze lé sei ből a Gé ni-
usz Prog ram köz re mű kö dé sé vel az utób bi évek ben egy re több min den va ló sul
meg, töb bek kö zött ez a ma gyar és an gol nyel ven egy szer re meg je le nő könyv is. 

A kö tet lét re ho zá sá ban va ló se gít sé gért a mun ka cso port ne vé ben sze ret nék
kö szö ne tet mon da ni Cser mely Pé ter pro fesszor úr nak, a Ta nács el nö ké nek, va-
 la mint Ba logh Lász ló pro fesszor nak, a Gé niusz Prog ram szak mai ve ze tő jé nek,
hogy gon do la taik kal, kap cso la taik kal mind vé gig se gí tet ték a mun kán kat. 

Kü lön sze ret ném kiemel ni a csa pat ból Gor don Győ ri Já nost mint ku ta tót és
szer kesz tőt egyaránt, aki nek szak ér tel me, szer kesz tői gya kor la ta a könyv ma gas
szak mai szín vo na lá nak zá lo ga volt. Vé gül, de nem utol sósor ban kö szö nöm a 11
fős ma gyar ku ta tó csa pat nak a ta nul má nyok el ké szí té sét, a kö zel 50 kül föl di te-
 het ség gon do zó szak em ber nek, ok ta tás po li ti ká val fog lal ko zó dön tés ho zó nak
pe dig a jó gya kor la tok össze gyűj té sé ben, a ta nul má nyok megírá sá ban va ló ön-
 zet len és ak tív köz re mű kö dést. 

Fuszek Csil la
kül kap cso la ti mun ka cso port-ve ze tő
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I. BE VE ZE TŐ

1. Az Amerikai Egye sült Ál la mok tár sa dal ma, gaz da sá ga

Még ma is a vi lág min den tá já ról ér kez nek be ván dor lók a le gen dás le he tő sé gek
or szá gá ba, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ba, ab ba az or szág ba, amely 9,83 mil lió
négyzetkilométeres te rü le té vel és 310 mil lió fős la kos sá gá val a vi lág har ma dik
leg na gyobb te rü le tű és har ma dik leg né pe sebb ál la ma. A kü lön bö ző be ván dor lói
cso por tok nak kö szön he tően ma itt él a vi lág nem ze ti leg és kul tu rá li san egyik
leg sok szí nűbb tár sa dal ma. Az Egye sült Ál la mok nak nincs jo gi lag meg ha tá ro -
zott hi va ta los nyel ve. A kor mány zat az an golt hasz nál ja hi va ta los nyelv ként, de
szá mos nyel vi kö zös ség szá má ra te szi hoz zá fér he tő vé anya nyel vük hasz ná la tát a
kor mány za ti szer vek kel va ló kap cso lat tar tás ban. Az öt ven tag ál la mot és egy szö-
 vet sé gi ke rü le tet ma gá ba fog la ló or szág ál lam for má ja füg get len szö vet sé gi köz-
 tár sa ság. 

A je len leg kiala kult kul tú rá ra tör té nel mi leg a leg na gyobb ha tás sal a nyu gat-
 eu ró pai kul tú rák kö zül el ső sor ban a brit volt, a bri tek től át vett tör vény ke zé si
rend szer ből ere dez tet he tő az ame ri kai kul tú ra, az an gol nyelv használata, és
Ang liá hoz ve zet he tők vissza az Egye sült Ál la mok ban kiala kult is ko la rend szer
alap jai is. A szá mos spa nyol anya nyel vű be ván dor ló nak kö szön he tően ma már a
spa nyol nyelv kul tu rá lis ha tá sa is egy re nö vek szik.

Ame ri ka gaz da sá gi – akár csak kul tu rá lis és po li ti kai – be fo lyá sa az egész gló-
 bu szon legalább száz éve meg ha tá ro zó. Tech ni kai fej lett ség te kin te té ben az
Egye sült Ál la mok egyér tel műen a vi lág el ső he lyén áll. Az egy fő re ju tó 46 000
dol lá ros éves brut tó ha zai ter mék sze rint az or szá gok so rá ban az elő ke lő 11. he-
 lyet fog lal ja el. En nek el le né re a sze gény sé gi kü szöb alatt élők ará nya 12%-ra te-
 he tő az or szág ban (CIA 2010).

Fuszek Csilla*

A bos to ni Nem ze ti Tech no ló giai Mű velt ség
Köz pont já nak prog ram jai

* Csá nyi Ala pít vány
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A tag ál la mok igen szé les kö rű ön ál ló sá ga, a kul tu rá lis sok szí nű ség, il let ve az
egyes et ni ku mok kö zöt ti ha tal mas tár sa dal mi kü lönb sé gek alap jai ban ha tá roz -
zák meg az USA-ban kiala kult ok ta tás po li ti kát és eb ből kö vet ke zően ma gát az
ok ta tá si rend szert is. 

2. Az Egye sült Ál la mok ok ta tás ügyé nek ál ta lá nos jel lem zői 

Ta lán egyet len más or szág ok ta tá si in téz mé nyei sem je len nek meg annyi film-
 ben, mint az ame ri kaia ké; en nek kö szön he tően Eu ró pá ban szin te min den ki
ren del ke zik né mi – bár sok szor csu pán igen szte reo tip – kép pel az ame ri kai ok-
 ta tás rend sze ré ről. A szí nes dél utá ni is ko lai prog ra mok, az is ko lák kö zöt ti sport-
 ver se nyek, a ki vá ló egye te mek, a le sza ka dó nép cso por tok hoz tar to zó diá kok 
si ke res, akár or szá go san kiemel ke dő tel je sít mé nye stb. vissza té rő ele mek a mo zi -
vász na kon. Ugyanak kor tük rö zik, hogy az ál ta lá nos és kö te le ző ok ta tás az Egye-
 sült Ál la mok ban mi lyen fon tos tár sa dal mi in téz mény.

Az ok ta tás kiemel ke dő fon tos sá ga mel lett azon ban az ame ri kai al kot mány
sa já tos sá ga, hogy az ok ta tás ra néz ve nem csak hogy nem tar tal maz sem mi fé le
ren del ke zést, de az al kot mány ti ze dik kiegé szí té se – köz ve tett mó don – ki von ja
az ok ta tást a szö vet sé gi kor mány zat ha tás kö ré ből, és az egyes ál la mok ra bíz za
azt (Zsig mond 2006). Az ok ta tás szö vet sé gi szin ten te hát nincs sza bá lyoz va, 
vagyis az egyes ál la mok tör vény ho zá sá nak, köz igaz ga tá sá nak vagy a he lyi kö-
 zös sé gek nek a felada ta az ok ta tás prog ram já nak meg ha tá ro zá sa (Gor don Győ ri
2003). Még a kö te le ző ok ta tás idő tar ta ma is, egy adott ál lam tól füg gően, 16 éves
kor tól 18 éves ko rig ter jed het (Info USA 2010). A he lyi fe le lős ség rend sze ré nek
el le né re – a tár sa da lom ra (diá kok ra, ta ná rok ra) jel lem ző mo bi li tás és a kö zös ér-
 té kek és prio ri tá sok (de mok ra ti kus be ren dez ke dés, sza bad ság jo gok, az al kot -
mány és az ame ri kai szim bó lu mok tisz te le te stb.) kö vet kez té ben – az ok ta tás
alap struk tú rá ja, az is ko lai prog ra mok, a kurrikulumok a kü lön bö ző ál la mok ban
igen kö zel áll nak egy más hoz (Zsig mond 2006).

A köz ok ta tás rend sze ré nek köz pon ti ele me a 12 évig tar tó ál ta lá nos és kö zép -
is ko lai ok ta tás, ame lyet egy vagy két óvo dá ban töl tött év is megelőz het. Az ál-
lami, önkormányzati és köz ok ta tá si in téz mé nyek mel lett min den ál lam ban 
mű köd het nek ma gánis ko lák,  melyek te vé keny sé gé hez ál la mi en ge dély és akk re -
di tá ció szük sé ges. A ma gánis ko lák fi nan szí ro zá sa nem köz pénz ből tör té nik, a
köz ok ta tá si tör vény nem vo nat ko zik rá juk, de meg ha tá ro zott cé lok ra ezek az is-
 ko lák is ré sze sül het nek ál la mi/szö vet sé gi tá mo ga tás ban. 

2006-os ada tok sze rint a kö zép is ko lát az ame ri kai diá kok egy-egy életkori
közösségének 89%-a vé gez te el (US Education System 2010). Ez gya kor lat ban
egy ún. high school (fel ső kö zép is ko lás) dip lo ma meg szer zé sét je len ti, ami az
előírt kur zu sok si ke res el vég zé sét iga zol ja. Az egye te mek sa ját fel vé te li rend szert
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al kal maz nak, és négy kü lön bö ző szin tű dip lo ma meg szer zé sét te szik le he tő vé
(associate, bachelor’s, mas ter’s, doctorate).

A szét ta golt ság és a gyen ge köz pon ti sza bá lyo zott ság egyik kedvezőtlen ere-
 dő je az lett, hogy az 1970-es, 1980-as évek ben az ame ri kai ta nu lók tel je sít mé nye
ma te ma ti ká ból és ter mé szet tu do má nyok ból a leg gyen géb bek kö zé tar to zott.
Csa pó Be nő és Zsig mond An na is utal ar ra, hogy amint is mert té let tek a nagy
nem zet kö zi össze ha son lí tó vizs gá la tok tük ré ben az USA ok ta tá si rend sze ré nek
gyen ge pont jai, a szö vet sé gi ál la mok és az is ko la kör ze tek gya kor la ta gyö ke re sen
meg vál to zott. A het ve nes évek vé gé től kezd ve a tag ál la mok be ve zet ték az alap-
 ve tő tu dás tar tal mat és kész sé ge ket fel mé rő kom pe ten cia tesz te ket, ame lyek tar-
 tal mát a nyolc va nas évek fo lya mán ki bő ví tet ték, és a teszt vizs gáz ta tást lé nye ge -
sen ki ter jesz tet ték (Zsig mond 2006). Rend sze res erő fe szí tés sel, mely ben mind
na gyobb sze re pet ka pott az ok ta tás ku ta tás tu do má nyos ered mé nyei nek al kal -
ma zá sa, má ra nagy já ból a kö zép me zőny be jött fel tel je sít mé nyeik kel az ame ri kai
ok ta tás ügy (Csa pó 2007).

Az ok ta tás ügy ben a mai na pig is meg ha tá ro zó a vizs gáz ta tá si rend szer, amit a
2002. ja nuár 8-án G. W. Bush el nök ál tal aláírt köz ok ta tá si tör vény (No Child
Left Behind – Egyet len gyer mek se ma rad jon le!) ki fe je zet ten megerő sít (NCLB
2002).

A tör vény a bi zo nyí tot tan ered mé nyes mód sze rek al kal ma zá sá ra he lye zi a
hang súlyt, ugyanak kor to vább ra is megerő sí ti azt az al kot má nyos alap el vet,
amely meg tilt ja, hogy a szö vet sé gi kor mány a tag ál la mok ban ren del kez zen az
ok ta tás tar tal má ról, az is ko lák ban ér vény re jut ta tott kö ve tel mény rend szer ről.
Kulcs ele mei a tel je sít mény elv, az el szá mol tat ha tó ság és az is ko lai ered mé nye kért
(és ku dar co kért) vi selt fe le lős ség, amely a diá kok (és a ta ná rok) tel je sít mé nyé nek
mé ré sé vel ál la pít ha tó meg (Zsig mond 2006; NCLB 2002).

Mi vel – a tör vénnyel össz hang ban – az egyes tag ál la mok ha tá roz zák meg az
ok ta tá si és a sztenderdizált tesz tek tar tal mát, így egy más sal pár hu za mo san
több fé le tesz te lé si rend szer is lé te zik. Ilyen pél dául a Regents Examinations New
York ál lam ban, a Flo ri da Comprehensive Assessment Test (FCAT) Flo ri dá ban,
vagy a Mas sa chu setts Comprehensive Assessment System (MCAS) Mas sa chu -
setts ál lam ban. Ha egy-egy gyer mek a tesz tek alap ján nem mu tat fej lő dést, az is-
 ko lák nak vál lal niuk kell, hogy – akár egy nyá ri fel zár kóz ta tó prog ram ke re té ben
– se gí te nek a ta nu ló le ma ra dá sát be hoz ni, tu dá sát fo ko za to san a meg fe le lő mi-
 ni mum szint re emel ni (NCLB 2002).

3. Az or szág te het ség gon do zá sá nak ál ta lá nos jel lem zői

A szö vet sé gi köz ok ta tá si tör vény ben a te het ség gon do zás csak köz ve tet ten je le -
nik meg: „In America, no child should be left behind. Every child should be edu-
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cated to his or her full potential.” („Ame ri ká ban egyet len gyer mek sem ma rad -
hat le. Min den gyer me ket úgy kell ok tat ni, hogy a leg na gyobb tel je sít ményt 
ki tud ja hoz ni ma gá ból.”) (NCLB 2002). A tör vény be fog lalt kez de mé nye zé sek
rend sze ré nek cél ja – aho gyan ko ráb ban is em lí tet tük – az egész ame ri kai nem-
 zet re vo nat ko zó tu dás szint eme lé se. 

A te het ség gon do zás sal kap cso la tos el mé le ti és gya kor la ti ku ta tá sok te kin te -
té ben az Egye sült Ál la mok a vi lág él vo na lá ba tar to zik. Az or szág ban fél év szá za -
da szá mos – fel so rol ni gya kor la ti lag le he tet len – ki vá ló te het ség gon do zó prog-
 ram, ku ta tó in té zet és te het ség gon do zó is ko la mű kö dik. Az Ál la mok mé re tei ből
adó dóan a te het ség gon do zás egy-egy jó gya kor la ta – ha zai mér cé vel mér ve – a
szin te el kép zel he tet len ma gas is ko la- és ta nu ló lét szám ál tal ke rül het ki pró bá lás -
ra. Ilye nek pél dául a ki mon dot tan te het ség gon do zás ra fókuszáló Renzulli-féle
SEM-modellt (Schoolwide Enrichment Model = Is ko la szin tű Gaz da gí tá si Mo-
 dell) al kal ma zó ál ta lá nos és kö zép is ko lák is. Je len leg az USA 40 ál la má ban és
450 is ko la kör zet ben több száz ezer gyer mek ta nul ilyen tí pu sú in téz mény ben
(Field 2008).

Az Ál la mok ban min den fe lé ta lá lunk kü lön bö ző te het ség gon do zás ra spe cia -
li zá ló dott tan szé ke ket, köz pon to kat, ame lye ket nem zet kö zi leg elis mert, több év-
 ti ze des ku ta tá si hát tér rel ren del ke ző szak em be rek ve zet nek. Ilyen a Joyce Van
Tassel-Baska pro fesszor asszony ál tal ve ze tett Cen ter for Gifted Education (Te -
het sé ggondozó Köz pont) Vir gi nia ál lam ban. Vagy Ohió ban a Con nec ti cu ti
Egye te men a Renzulli pro fesszor mun ka cso port já nak he lyet adó Neag Cen ter
for Gifted Education and Talent Development (Te het sé ge sek Ok ta tá sá val és Te-
 het ség fej lesz tés sel Fog lal ko zó Neag Köz pont), il let ve ugyan csak Ohió ban az
Ashland Egye te men Piirto pro fesszor asszony ál tal ve ze tett ku ta tócso port, hogy
csak né hány kiemel ke dő pél dát em lít sünk. 

Az or szág mé re té ből és a ko ráb ban em lí tett sok szí nű sé gé ből adó dóan a ku ta -
tá sok és a te het ség gon do zó prog ra mok cél ju kat és szín vo na lu kat te kint ve egya-
ránt rend kí vül szé les ská lán mo zog nak. Jel lem ző mó don – a No Child Left Be-
hind tör vény ha tá sá ra is – egy re nö vek vő szám ban szer vez nek prog ra mo kat a
hát rá nyos hely ze tű, kü lön bö ző nyel vi-et ni kai ki sebb sé gbe tartozó gyerekek szá-
 má ra. Ilyen pél dául a Madisonban 1991-ben ala pí tott, mos ta ná ban már egy re
in kább ki fe je zet ten hát rá nyos hely ze tű diá kok te het ség gon do zá sá ra spe cia li zá -
ló dó Wis con sin Cen ter for Academically Talented Youth (Intellektuálisan Te-
 het sé ges Fia ta lok Wis con sin Köz pont ja).

A te het ség se gí tő in téz mé nyek kö zül ér de mes még kiemel ni az 1983-ban ala-
 pí tott Cen ter for Excellence in Education (Ki vá lóság az Oktatásban Tel je sí tők
Köz pont ját), amely el ső sor ban a ter mé szet- és a mér nö ki tu do má nyok ban, tech-
 no ló giá ban, ma te ma ti ká ban a kü lö nö sen te het sé ges, il let ve kiemel ke dő ké pes -
sé gek kel ren del ke ző, kö zép- és fel ső ok ta tás ban részt ve vő hall ga tók kar rier jét 
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tá mo gat ja. Se gí ti a nem zet kö zi együtt mű kö dést a ter mé szet tu do má nyok és a
tech no ló giák ok ta tá sá ban (Cen ter for Excellence in Education 2010).

Ha son ló, de még me ré szebb cél lal jött lét re 2004-ben a National Cen ter for
Technological Literacy (Nem ze ti Tech no ló giai Mű velt ség Köz pont ja), amely a
tech no ló giai mű velt ség iránt ér dek lő dő és az ezen a te rü le ten te het sé ges gyer me -
ke ket sze ret né meg ta lál ni és fejleszteni az Egye sült Ál la mok egé sz te rü le tén.



II. A PROG RAM RÓL

1. National Cen ter for Technological Literacy (Nem ze ti Tech no ló giai 
Mű velt ség Köz pont ja) megala ku lá sa

A Nem ze ti Tech no ló giai Mű velt ség Köz pont ja (to váb biak ban NCTL vagy Köz-
 pont) 2004-ben jött lét re a bos to ni Museum of Science-ben. Szo ro san együtt-
 mű kö dik a Mú zeum ban meg ta lál ha tó más köz pon tok kal, mú zeu mi prog ra -
mok kal, ugyanak kor te vé keny sé gét ön ál lóan Mas sa chu setts és az egész
Egye sült Ál la mok ok ta tá si rendszerével össze füg gé sé ben is ér té kel het jük. Az
anya in téz mény, amely je len leg ál la mi for rá sok ból, vál la la ti, ala pít vá nyi és ma-
 gánado má nyok ból gaz dál ko dó füg get len non pro fit in téz mény, kö zel 150 éves
múlt ra te kint het vissza. Je len leg vi lág el ső a ter mé szet tu do má nyok kal fog lal ko -
zó mú zeu mok kö zött. 1999-ben ma gá ba ol vasz tot ta a bos to ni Komputer Mú-
 zeu mot, 2001-ben meg nyi tot ta a Gor don Current Tu do má nyos és Tech no ló -
giai Köz pon tot. 

2003-ban a Tufts Egye tem mér nö ki ka rá nak dé kán ja, Ioannis (Yannis) N.
Miaoulis – aki mér nök és szen ve dé lyes pe da gó gus is egy ben – lett a Mú zeum el -
nök-i gaz ga tó ja. Miaoulis ko ráb bi mun kás sá gá nak és a mú zeu mi ha gyo má nyok
sze ren csés ta lál ko zá sá nak ered mé nye az NCTL. 

Miaoulis vé le mé nye sze rint az Egye sült Ál la mok ve ze tő sze re pé nek meg tar -
tá sá hoz biz to sí ta ni kell, hogy kiemel ke dően krea tív, ma gas szin tű ok ta tás ban ré-
 sze sülő ta nu lók je lent kez ze nek a mér nö ki pá lyá ra. Az is legalább ilyen fon tos,
hogy a mér nö ki ka rok ne ve szít sék el hall ga tói kat a böl csész ka rok ja vá ra (Bos -
ton Museum of Science 2010).

A prob lé ma Eu ró pa-szer te és ha zánk ban is is mert tény: egy re ke ve seb ben ér-
 dek lőd nek a mér nö ki és a ter mé szet tu do má nyok iránt. Az Unió szá mos or szá -
gá ban in dul tak el erő fe szí té sek, ké szül nek ta nul má nyok, hogy ez a ten den cia
meg vál toz zon, hiszen Eu ró pá ban a mér nö ki és a ter mé szet tu do má nyok te rén
ko moly te het ség vesz tés nek va gyunk a ta núi. 

2. Miaoulis sze re pe, ok ta tás po li ti kai előz mé nyek

Az ok ta tás tag ál la mi szin ten va ló sza bá lyo zá sa miatt az NCTL mű kö dé sé nek
előz mé nyei el ső sor ban Mas sa chu setts ál lam ok ta tás po li ti ká já ban ér he tők tet-
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 ten. A Holistic engineering education (Holisztikus mérnökképzés) c. kö tet ben
meg je lent ta nul má nyá ban Miaoulis ál tal a „for du ló pont nak” ne ve zett pil la nat
2000 de cem be ré ben kö vet ke zett be, ami kor a Mas sa chu setts Board of Education
(Mas sa chu setts Ál la mi Ok ta tá si Tes tü let) meg sza vaz ta, hogy a he lyi tan ter vek-
 be be ke rül jön egy új, a „mér nö ki ta nul má nyok és tech no ló giák” ismeretrend-
szerét bemutató ta na nyag tar ta lom (Miaoulis 2010). Ez zel pár hu za mo san meg-
 sza vaz ták azt is, hogy az ok ta tás ered mé nyes sé gét mé rő ál la mi vizs ga tesz tek be
(MCAS) is beépül je nek az új ta na nyag hoz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek. 

Miaoulisnak a ta na nyag tar ta lom be ve ze té sé vel kap cso lat ban már vol tak ta-
 pasz ta la tai, hi szen 2000-ben ő is tag ja volt az Ok ta tá si Tes tü let nek, vé gig kí sér -
het te a be ve ze tés sel kap cso la tos ne héz sé ge ket. A Tes tü let dön té sé nek fo gad ta tá -
sa nem volt egy ön te tűen po zi tív, hi szen az imp le men tá ció hoz nem vol tak meg 
a meg fe le lő erő for rá sok. Az Ál la mok kü lön bö ző egye te mein, szór vá nyok ban
ugyan, már az 1990-es évek ben is szü let tek ki vá ló – el ső sor ban a gye re kek mér-
 nö ki tu do má nyok irán ti ér dek lő dé sét fel kel te ni aka ró – kí sér le ti tan ter vek, de
ezek nem al kot tak egy sé ges rend szert a köz ok ta tá si kö ve tel mé nyek kel (Miaoulis
2010).

Miaoulis cél ja az volt, hogy a 2004-ben ál ta la lét re ho zott in téz mény, az
NCTL nem ke ve sebb cél ki tű zés sel in dul jon el, mint hogy az új ta na nyag tar ta -
lom – a „mér nö ki ta nul má nyok és tech no ló giák” – be ve ze té sét elő se gít se. A mú -
zeum anya gi for rá sai ból a ko ráb biak hoz ké pest új sze rű tar ta lom mal felépü lő
tan ter ve ket, ta na nya go kat, tan köny ve ket fej lesszen ki a köz pont, s eh hez ta nár -
kép zést is biz to sít son. 

A ta na nyag fej lesz tés és a ta nár kép zés, azaz a ta na nyag si ke res imp le men tá -
ció ja mel lett az in téz mény har ma dik „misszió ja” a tag ál la mi és a szö vet sé gi ok-
 ta tás po li ti ka be fo lyá so lá sa lett. Eh hez a Köz pont nak két alap ve tő esz köz áll ren-
 del ke zé sé re: az el ső az ok ta tás po li ti ká ban kü lön bö ző szin te ken dol go zó dön tés -
ho zók fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa, il let ve a ha son lóan gon dol ko dó, ha son ló cé-
 lo kat ki tű ző in téz mé nyek (ele mi és kö zép is ko lák, egye te mek, mú zeu mok) ösz-
sze fo gá sa, há ló zat tá épí té se (Bos ton Museum of Science 2010; Miaoulis 2010).

3. A ku ta tás mód szer ta na

Saj nos nem állt mó dom ban a hely szí ne ken meg te kin te ni a Köz pont mű kö dé sét,
il let ve az ame ri kai köz ok ta tás hoz kap cso ló dó, a Köz pont ál tal ki fej lesz tett tan-
 ter ve ket mű köd te tő is ko lák ba el lá to gat ni, de Eu ró pá ban le he tő sé gem adó dott
ta lál koz ni Miaoulis úr ral, és meg hall gat ni el kép ze lé seit, táv la ti ter veit.

Az el nök-i gaz ga tó úr a sze mé lyes ta lál ko zás után, hogy az NCTL te vé keny sé -
gét ko mo lyab ban ta nul má nyoz has sam, a mun ká já val és a Köz pont tal kap cso la -
tos leg fon to sabb cik ke ket, sa ját ta nul má nyait, il let ve a Köz pont 25 kü lön bö ző, a
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köz ok ta tás hoz kap cso ló dó kiad vá nyát (tan köny vek, ok ta tá si prog ra mok) el-
 küld te. Így mer tem vál lal koz ni ar ra, hogy kö zel ké pet ad jak az NCTL mű kö dé sé -
ről. A Köz pont ban, il let ve a Mú zeum ban fo lyó mun ka iránt ér dek lő dő nek a Mú-
 zeum rend kí vül jól szer kesz tett, a tu do má nyos ered mé nye ket, az új tan tárgy
el ter jesz té sé nek egyes lé pé seit do ku men tá ló hon lap ja (http://www.mos.org) is
ko moly se gít sé get nyújt hat. 

4. Miért ér de mes megis mer ked ni az NCTL-ben fo lyó mun ká val?

Az NCTL-hez ha son ló, ter mé szet tu do má nyok hoz kap cso ló dó, is ko lán kí vü li
ok ta tá si prog ra mo kat is nyúj tó köz pon tok ra a leg több or szág ban a te het ség gon -
do zás fel leg vá rai ként szok tak hi vat koz ni. Eu ró pa-szer te van nak ha son ló ter mé -
szet tu do má nyos köz pon tok, sok szor ön ál ló in téz mé nyek, mint ná lunk a Cso dák
Pa lo tá ja, de ta lá lunk ilyen köz pon tot pél dául Svájc ban, Né metor szág ban vagy
Len gyelor szág ban is; ez utóbbiban 2010-ben nyi tot ta meg ka puit a ter mé szet tu -
do má nyos te het ség gon do zást zász la já ra ki tű ző var sói Ko per ni kusz Cent rum
(http://www.kopernik.org.).

Az NCTL, amely ki mon dot tan csak a mér nö ki tu do má nyok, az em ber te-
 rem tet te vi lág és a tech no ló giák ok ta tá sa és be mu ta tá sa kö ré szer ve ző dik, több
szem pont ból is egye dül ál ló a vi lá gon. Cél ja, hogy a gyer me kek és a fel nőt tek szá-
 má ra egyaránt meg fog ha tó vá te gye a tech no ló giák és a ter mé szet tu do má nyok
kö zöt ti kap cso la tot. Ma gas szín vo na lon, gyermekközpontúan egy olyan mű velt -
ség te rü let re kon cent rál, amely gya kor la ti lag még min dig na gyon sok he lyen ki-
 ma rad a leg több ame ri kai ál lam és a leg több eu ró pai or szág tan ter vé ből. Emiatt
az ilyen irány ban ér dek lő dő vagy ép pen ezen a te rü le ten te het sé ges gye re kek
nem kap nak le he tő sé get te het sé gük ki bon ta koz ta tás ára. Miaoulis sze rint pe dig
ez kulcs fon tos sá gú len ne, mert Ame ri ka ver seny ké pes sé gé nek egyik zá lo ga,
hogy az ok ta tás mi nél több ta nu ló ér dek lő dé sét fel tud ja kel te ni a mér nö ki tu do -
má nyok, a mér nö ki mun ka iránt (Bos ton Museum of Science 2010).

Kiemel ke dő nek te kint he tő a Köz pont mun kás sá gá nak komp le xi tá sa, a köz-
 ok ta tás ra gya ko rolt so kol da lú ha tá sa. Le nyű gö ző, ahogy egy non pro fit szer ve zet
az ál ta lá nos és kö zép is ko lai tan ter vek hez il lesz ke dő ta na nya got fej leszt ki több
mil lió dol lá ros for rá so kat te remt elő szín vo na las tan köny vek kiadá sá hoz. Emel-
 lett a ki fej lesz tett ta na nyag ra épí tett szisz te ma ti kus ta nár to vább kép zé sek kel se-
 gí ti a köz ok ta tás ban ta ní tó ta ná ro kat, és fó ru mot biz to sít a pe da gó gu sok nak,
hogy egy más jó gya kor la tait megis mer hes sék.

A köz pont min den te vé keny sé ge ar ra irá nyul, hogy az ok ta tás szín vo na la
emel ked jen, hogy a „mér nö ki tu do má nyok és tech no ló giák” tan tár gyat a ta nu -
lók szá má ra ér dek fe szí tően ok tas sák. Mű kö dé se jó val túl mu tat más ki vá ló, ha-
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 son ló ar cu la tú in téz mény nél, gya kor la ti lag a köz ok ta tá son ke resz tül meg sok -
szo roz za azt a ha tást, amit ön ma gá ban ké pes len ne elér ni.

Lát vá nyos nak tartom azt, hogy az NCTL mi lyen ha té kony mun kát tud vé-
 gez ni, és ha tás sal tud len ni még a szö vet sé gi ok ta tás ügy re is egy olyan or szág -
ban, ahol gya kor la ti lag az öt ven szö vet sé gi tag ál lam ok ta tás irá nyí tá si felépít mé -
nye és a csak nem ti zen hat ezer is ko la kör zet lé te és mű kö dé se szin te le he tet len né
te szi, hogy az ok ta tás ban gyors és ha té kony központi vál toz ta tá so kat, re for mo -
kat le hes sen meg va ló sí ta ni (Zsig mond 2006).

5. Az NCTL mű kö dé sé nek át fo gó be mu ta tá sa

Ahogy ko ráb ban is volt már ró la szó, az NTCL te vé keny sé gi kö re egy részt a Bos-
 ton Museum of Science-en be lül ön ál ló egy sé get ké pez, de ter mé sze te sen a Mú-
 zeum töb bi pro jekt jé hez is szer ve sen il lesz ke dik. Az in téz mény ön ál ló feladat kö -
re gya kor la ti lag a köz ok ta tás hoz kap cso ló dó K-12 prog ra mok ban ölt tes tet
(a K-12 ha gyo má nyos uta lás az ál ta lá nos és kö zép is ko lák 12 év fo lya má ra). 

A Köz pont mű kö dé sé nek je len leg a kö vet ke ző négy – ön ma gá ban is össze tett
– pro jekt/prog ram al kot ja leg fon to sabb pil lé reit. A Ka pu nyi tás pro jekt (Gateway
Project), a Mér nö ki kurrikulumok (Engineering Curricula), az Ok ta tá si szten-
derdek (Educational Standards) és a Ta nár kép zés (Professional Development)
Prog ra mok. A négy prog ram szo ro san egy más ra épü lő és egy más sal pár hu za -
mo san ki fej lesz tett rend szert al kot, a pro jek tek az idő elő re ha lad tá val fo lya ma -
to san vissza hat nak egy más ra. 

Mindegyik nek kö zös cél ja, hogy tu da to sít sa a mér nö ki tu do má nyok tár sa da -
lom ban be töl tött sze re pét, hogy mi lyen fon tos eze ken a tu do mány te rü le te ken
meg ta lál ni azo kat a te het sé ges fia ta lo kat, akik nek a ké sőb biek ben rend kí vül ko-
 moly sze re pe le het a gaz da sá gi fej lő dés ben. A Ka pu nyi tás pro jekt ed di gi ered-
 mé nyei ről ké szült össze fog la ló kiad vány ban Miaoulis hang sú lyoz za an nak fon-
 tos sá gát is, hogy min den egyes gye rek nek meg kell ad ni a le he tő sé get, hogy
szá má ra von zó és iga zi in tel lek tuá lis ki hí vást je len tő kar rier je le gyen. Eh hez pe -
dig min den kép pen szük ség van ar ra, hogy már egé szen kis kor ban – akár az
óvo dá ban – le he tő sé get ad junk a gye re kek nek a mér nö ki tu do má nyok megis -
me ré sé re is (Opening the Gateway 2010). 
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6. Az egyes pro jek tek be mu ta tá sa

6.1. Ka pu nyi tás pro jekt (The Gateway Project)

Egy név te len ado má nyo zó jó vol tá ból ez a je len leg is mű kö dő négy pro jekt egyi -
ke. Hosszabb ne vén Ka pu nyi tás a „mér nö ki tu do má nyok és tech no ló giák” ok ta -
tá sá ra. A Kapunyitás projekt (The Gateway Project) a gya kor lat ban nem más,
mint a Köz pont ál tal koor di nált há ló zat épí tő mun ka a Mas sa chu setts ál lam ban
ta lál ha tó is ko la kör ze tek kö zött. En nek a há ló zat épí tés nek az a cél ja, hogy fó ru -
mot te remt sen az is ko la kör ze tek ve ze tői nek és a ta ná rok nak, hogy megosszák
egy más sal a szak em be rek ál tal ki fej lesz tett mér nö ki ta na nyag tar tal mak, kurri-
kulumok köz ok ta tás ban va ló imp le men tá ció ja so rán fel me rült prob lé má kat.
A kol lé gák le he tő sé get kap nak leg jobb gya kor la taik és az el ső ként szer zett ta-
 pasz ta la taik be mu ta tá sá ra. Emel lett a pro jekt le he tő sé get ad ar ra, hogy az ér dek -
lő dő kol lé gák kap cso la to kat épít hes se nek ki egy más sal.

A koor di ná ció el ső lé pé se az volt, hogy a Köz pont fel ke res te a mér nö ki kurri-
kulumok ok ta tá sá ban már be vált, jó ered mé nye ket fel mu ta tó, jó gya kor lat tal
ren del ke ző is ko la kör ze te ket. A mun ka tár sak szak ta nács adó kat kér tek fel, hogy a
tan tár gyat si ker rel ok ta tó ta ná rokból és a te rü le ten dol go zó ok ta tás ve ze tők ből
tea me ket al kos sa nak. Majd a Mú zeum 10 tea met a nyá ri szün idő ben ven dé gül
lá tott, le he tő sé get ad va a kol lé gák nak, hogy egy tel jes hé ten ke resz tül ele mez zék
a mér nö ki kurrikulumok ki hí vá sait és a tan tárgy ok ta tá sá ban elért si ke re ket.
A kö vet ke ző két év ben újabb 40 is ko la kör zet csat la ko zott a mun ká hoz, me lyet
egy na pos ta lál ko zók, online fó ru mok kö vet tek és kö ve tik ma is.

A Köz pont a pro jekt el ső há rom évét szö vet sé gi for rá sok ból nyert pénz ből fi-
 nan szí roz ta, majd ma gánado má nyok ra épít ve foly tat ta to vább. Mas sa chu setts
ál lam ból má ra már 65 is ko la kör zet csat la ko zott a pro jekt hez egy-egy team mel.
A prog ram ba kö zel 300 ta nárt von tak be, raj tuk ke resz tül pe dig több mint
397 000 ta nu lót; a Mas sa chu setts ál lam ban ta nu ló diá kok 40%-ot ér ték el.

A Ka pu nyi tás mo dell nek is ne ve zett pro jekt felépí té sét és rend sze rét más tu-
 do má nyos/ma te ma ti ka ok ta tás sal fog lal ko zó köz pon tok, szö vet sé gek, tár sa sá -
gok is el kezd ték al kal maz ni (Opening the Gateway 2010; Bos ton Museum of
Science 2010).

Az el ső 10 team eredményeit a Mú zeum Opening the Gateway kiad vá nya mu-
 tat ta be (1. sz. box).
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6.2. Mér nö ki kurrikulumok

A má so dik, ta lán leg na gyobb pro jekt a mér nö ki kurrikulumok ki fej lesz té se és
fo lya ma tos to vább fej lesz té se. Az el múlt pár év ben a Köz pont ál tal fel kért szak-
 em be rek az ál ta lá nos is ko la el ső osz tá lyá tól a kö zép is ko la be fe je zé séig hasz nál -
ha tó mér nö ki ta na nyag tar tal ma kat dol goz tak ki. A ta na nyag tar tal mak gaz da gí -
tó elem ként könnyen in teg rál ha tóak kü lön bö ző tan tár gyak prog ram jai ba, 
mi köz ben össz hang ban áll nak a köz ok ta tás ban hasz nált tag ál la mi vizs ga kö ve -
tel mé nyek kel. 

Ér de mes egy pil la nat ra ki tér ni ar ra, hogy az ame ri kai kör nye zet ben mit is je-
 lent pon to san a kurrikulum ki fe je zés, hi szen Ma gyaror szá gon a szó több fé le 
je len tés ben is hasz ná la tos. Eb ben a pro jekt ben a kurrikulum ta na nyag tar tal ma -
kat fel dol go zó köny ve ket, tan köny ve ket, ta ná ri ké zi köny ve ket, mun ka fü ze te ket,
tan ter ve ket, óra ter ve ket és gya kor lat ban hasz nál ha tó ok ta tó-já ték cso ma gok
összes sé gét, il let ve a kü lön bö ző tan tár gyak kal va ló le het sé ges kap cso ló dá si pon-
 tok ki dol go zá sát je len tet te. A pro jekt leg mar kán sabb ele me a szak ér tők ál tal ki-
 fej lesz tett könyv-, il let ve tan könyv cso ma gok. A gya kor lat ban a kurrikulumok
ki fej lesz té sé ben is mét ér vé nye sült a mér nö ki pon tos ság és át gon dolt ság.

El ső lé pés ként a Köz pont mun ka tár sai össze gyűj töt ték és át te kin tet ték az
összes lé te ző és elér he tő „mér nö ki tu do má nyok és tech no ló giák” ta ní tá sá ban al-
 kal ma zott ta na nya got, tan ter vet. Össze sen 625 kü lön fé le for rást ta lál tak, ami nek
az átol va sá sát kül ső mun ka tár sak se gít sé gé vel ol dot ták meg. El kez dő dött a fej-
 lesz tés, még hoz zá tel jes össz hang ban a tan tárgy ál la mi kö ve tel mé nyei vel. En nek

A valós életben megjelenő problémák – Fall River Iskola 
„…egy környezetmérnöki tanulmányokat folytató osztály egyik nemrégiben lezajlott projektje
az iskola közelében található, rosszul kialakított szemétlerakónak a helyi patakra gyakorolt
szennyező hatásával foglalkozott. Adataik és érveik olyan meggyőző erejűek voltak, hogy a ha-
tóságok felhasználták a szemétlerakó elleni jogi perben is. Egy másik osztály tanulói helyi mér-
nökökkel együttműködve most épp azon dolgoznak, hogy az iskolájukhoz közeli lápos vidé-
ken, ott ahol az iskola atlétikai pályái is megépültek, kialakítsanak egy olyan kísérleti rendszert,
amelynek segítségével növényeket lehet újrahonosítani a lápon. 

Az igazgató, Christopher Boyle szerint ezek a valós élethez kötődő projektek olyan gyere-
keket is érdeklődővé tesznek, akik a tradicionális osztálytermi oktatás körülményei között mo-
tiválatlanok lennének. A gyerekeket komolyan érdeklik a valódi problémák megoldásain ala-
puló projektek, különösen azok, amelyben ők is érintettek. Ezen keresztül már motiváltak arra,
hogy nehezebb tudományos és matematikai feladatokkal is megküzdjenek. Régebben a gyer-
mekekre hagytuk, hogy fenntartsák a tanulmányaik iránti motivációt, ma már tudjuk, hogy a
motiváció fenntartását is meg kell tervezni, be kell építeni a gyermekek érdeklődését megra-
gadó, megtartó elemeket.”

1. sz. box. Opening the Gateway (rész let)
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ered mé nye kép pen szü le tet tek meg online anya gok, tan könyv csa lá dok, ok ta tó -
cso ma gok, já ték cso ma gok. Az össze gyűj tött anya gok ból ké sőbb mód szer ta ni
köz pon tot hoz tak lét re (Bos ton Museum of Science 2010).

A tan köny vek ben meg ta lál ha tó tan tár gyi tar ta lom felépü lé se a ki sis ko lás
kor tól a 12. osz tá lyig a prob lé ma megol dás fo lya ma tá nak mo del le zé sé re épül.
Csak a prob lé ma megol dó ok ta tás (PBL) egyes lé pé seit al kal ma zó mód szer tan
al kal ma zá sá val ta nít ha tók a köny vek. Az el ső lé pés min dig a kér dés fel té tel, a
prob lé ma de fi niá lá sa, a má so dik az elő ze tes in for má ció gyűj tés és a leg jobb meg-
ol dás meg ke re sé se, a megol dás el kép ze lé se és megal ko tá sa a gya kor lat ban, az 
al ko tá s/megol dá s ki pró bá lá sa a va lós élet ben, vé gül pe dig a megol dás to vább-
 fej lesz té se a vissza csa to lá sok alap ján. Ter mé sze te sen ezt a fo lya ma tot min den
eset ben az élet kor nak meg fe le lően dol goz zák fel.

Az el ké szült fej lesz té sek há rom na gyobb ko rosz tály kö ré cso por to sul nak.
A leg na gyobb könyv csa lád és az eh hez kap cso ló dó ok ta tá si se géd le tek az 1–5.
év fo lya mon ta nu ló diá kok nak szól nak: össze fog la ló né ven Engineering is Ele-
mentary (EiE) (Ele mi mér nö ki) kurrikulum. A má so dik cso mag a 6–8. osz tá lyo -
so kat érin ti. Ez a Building Math (Ma te ma ti kai is me re tek) kurrikulum, és már el-
 kez dő dött a 9–12. osz tá lyo sok nak szó ló ta na nyag, tan könyv ki fej lesz té se is, ami
az Engineering the Future (Jövőmérnök) ne vet vi se li. 

6.2.1. EiE kurrikulum
A leg ki seb bek szá má ra ké szül tek el az el ső kurrikulumok, így je len leg ezek a leg -
el ter jed teb bek az or szág ban és a tag ál lam ban egyaránt. 2005 és 2010 kö zött 20
könyv je lent meg, ter mé sze te sen a hoz zá kap cso ló dó egyéb ok ta tá si se géd anya -
gok kal. A Köz pont 2010-es jú niu si ada tai sze rint ma már több mint húsz ezer ta -
nár és kö zel egymil lió ta nu ló hasz nál ja eze ket a se géd anya go kat az Egye sült Ál-
 la mok leg kü lön bö zőbb pont jain (Bos ton Museum of Science 2010).

A ki csik nél a mér nö ki és tech no ló giai ta na nyag tar tal mak még nem ön ál ló
tan tárgy ként je len nek meg, ha nem beépül nek más tan tár gyak – el ső sor ban
egyéb tu do má nyok és a ma te ma ti ka – tar tal mai ba. Fon tos cél ki tű zés, hogy a
gye re kek a meg szer zett tu dá su kat, is me re tei ket a gya kor lat ban is ki pró bál has -
sák, megérez zék, hogy amit ta nul nak, an nak a min den na pi élet ben je len tő sé ge,
hasz na van.

Az 1–5. osz tá lyo sok nak szó ló ta na nyag tar tal mak húsz tan könyv höz kap -
cso lód va je len nek meg. Ezek a tar tal mak könnyen beil leszt he tők az egyes is -
ko lák tan ter vei be. Az NCTL mun ka tár sai ehhez is ki dol goz tak egy ve zér fo na -
lat. A köny vek ben ta lál ha tó ta na nyag tar tal mak gya kor la ti lag bár mely or szág -
ban jól kom bi nál ha tók az ak tuá lis ta na nyag gal, nem spe ci fi ku san csak az 
Egye sült Ál la mok ban hasz nál ha tók: gaz da gí tó prog ra mok ban rend kí vül jól al-
 kal maz ha tók.
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A köny vek felépí té se – még a leg ki seb bek nek szó ló is – szi go rúan kö ve ti a
prob lé ma megol dó gon dol ko dás lo gi ku san egy más ra épü lő lé pé seit. Min den
egyes könyv egy-egy mér nö ki te rü le tet dol goz fel, meg je le nik az ag rár-, kör nye -
ze t-, épí tész- vagy ép pen hang mér nö ki mun ka, hogy csak né há nyat em lít sünk.
Min den te rü let össze függ a ta na nyag ban egy-egy tu do mány te rü let tel, ugyanak -
kor egy-egy or szág gal és egy-egy kul tú rá val is. A gye re kek a vi lág min den tá ját
rep re zen tál ják Ghá ná tól Auszt rá lián át In diáig. Min den könyv ben a sa ját or szá -
guk hoz, élet hely ze tük höz kap cso ló dó va lós prob lé mát kell megol da niuk: olyan
prob lé mát, amit a gye re kek szá má ra könnyen mo del lez ni le het.

A köny vek szin te me se sze rűek, s ahogy egy-egy gyer mek nek egy va lós élet-
 hely zet ből fa ka dó prob lé mát kell megol da nia, a tör té net iz gal mas sá vá lik, le kö ti
a ta nu ló kat. A szö veg egyál ta lán nem tan könyv sze rű, min dent gyer me ki szem-
 szög ből tár az ol va só elé. 

Lás sunk egy pél dát az egyik leg nép sze rűbb könyv höz kap cso lód va:
• e ta na nyag rész ben a ta nu lók a szél ről ta nul nak; 
• beépít he tő elem: gé pész mér nö ki mun ka – a szél ma lom ké szí tés; 
• a Köz pont ál tal ki fej lesz tett tan könyv me sé je (két dán ba rát tör té ne te) se gít

ab ban, hogy a prob lé ma va lós, a gye re ke ket iz ga lom ba ho zó élet hely zet hez
kap cso lód jon, és a gyer me kek megis mer ked je nek a mér nö ki al ko tó mun ka
fo lya ma tá val;

• a könyv ben sze rep lő szél mal mot a gye re kek a gya kor lat ban is el ké szí tik
(Engineering is Elementary pro jekt tan könyv csa lád ja 2005–2008). 

A tan köny vek hez ké szül tek ta ná ri ké zi köny vek, óra ter vek, gya kor ló la pok, sok-
 szor posz te rek is; az on-line anya gok mel lett min den ta na nyag tar ta lom hoz el-
 ké szült egy teszt so ro zat, amely ter mé sze te sen össz hang ban áll az ál la mi ok ta tá si
sztenderdekkel (Bos ton Museum of Science 2010). 

A köny vek hez kap cso ló dó óra ter vek min den egyes könyv ese té ben ugyanazt
a rend szert kö ve tik. Egy elő ké szí tő tan órát négy (le he tő ség sze rint) dup la óra
kö vet, amely nek ke re tén be lül le he tő ség van két ke zi al ko tó mun ká ra is vagy te-
 rep gya kor lat ra at tól füg gően, hogy mi az ak tuá lis ta na nyag. Min den könyv se-
 gít sé gé re van a ta nár nak ab ban, hogy a mér nö ki al ko tó mun ka fá zi sait – tu laj -
don kép pen a prob lé ma megol dó ta nu lás ele meit és az azt kö ve tő gya kor lat ban
tör té nő al kal ma zást – tu da to sít sa a gye re kek ben. Ugyanak kor ar ra is le he tő ség
van, hogy az al ko tó fo lya mat köz ben a kü lön bö ző tu do mány te rü le tek fon tos sá -
gá ra is fel hív ja a fi gyel met, így te gye élő vé pl. a ma te ma ti ka ok ta tást (Enginee-
ring is Elementary pro jekt tan könyv csa lád ja 2005–2008). A ta nu lók ké pes sé gé -
hez iga zod va a tan könyv höz kap cso ló dó gya kor ló la po kat két kü lön bö ző szin ten
(A és B) ké szí tet ték el.
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Al ko tás ra, gon dol ko dás ra, kul tu rá lis ér té kek megis me ré sé re ser ken tő iz gal -
mas, nem min den na pi ta na nyag bon ta ko zik ki ezek ből a köny vek ből. Olyan lá-
tásmódra ser ken te nek, ami vég ső so ron a kö rü löt tünk lé vő em ber al kot ta vi lág
megér té sét se gí ti elő. Le he tő vé te szi, hogy a gye re kek két ke zi mun ká val sze rez -
ze nek ta pasz ta la to kat a kör nye ze tük ről. A prob lé mák irán ti ér zé keny sé get fej-
 lesz ti és a tu do má nyos is me re tek nek ér tel met ad a min den na pok ban. 

6.2.2. A matematika felépítése (Building Math) kurrikulum
A 6–8. osz tá lyos gyer me kek szá má ra egyelő re még csak há rom, a ma te ma ti ka és
kü lön bö ző mér nö ki tu do má nyok össze kap cso lá sá nak öt le té ből meg szü le tett
tan könyv ké szült el. A köny vek taralmának ki fej lesz té sé ben a Köz pont szo ro san
együtt mű kö dött a Mas sa chu setts ál lam be li Tufts Egye tem mel. A há rom könyv
ki vá lóan hasz nál ha tó gaz da gí tó prog ra mok ban – így is ter vez ték őket –, de az
ak tuá lis (6–7–8. osz tá lyos) ma te ma ti ka köny vet is he lyet te sí te ni tud ják ott, ahol
meg fe lel nek a tag ál la mi sztenderdeknek. 

Is mét olyan ta na nyag tar ta lom ról van szó, amely ben élő vé vá lik a tu do mány.
A ma te ma ti kai felada tok nak ér tel met ad, hogy egy-egy könyv ben 3-3 gya kor la ti
ki hí vás sal kell meg bir kóz niuk a gye re kek nek. Egy-egy ki hí vás mi ni mum 5-6 na -
pi mun kát igé nyel a ta nu lók fel ké szült sé gé től füg gően. A ki hí vá sok megol dá sá -
ban a ma te ma ti kai gya kor lá son át a te rep gya kor la to kig, az is ko lai csa pat mun ká -
tól az ott ho ni egyé ni feladat megol dá sig min den sze re pet játsz hat a ta nu lók és a
ta nár szán dé kai tól és is me re tei től füg gően. Egy-egy ki hí vás fel dol go zá sa ki ra -
gad ha tó az egész ből, s a ta ní tan dó anyag gaz da gí tá sa ként kü lön-kü lön is ér tel -
mez he tő. 

A há rom könyv tar tal má nak eré nye az egyéb tu do má nyok kal tör té nő szo ros
kap cso ló dás (föld rajz, bio ló gia, fi zi ka). A so ro zat há rom ka land kö ré épül, egyik
a Mont Everesten, a má sik az Ama zo nas fo lyó men tén, a har ma dik egy el ha gya -
tott csen des-ó ceá ni szi ge ten ját szó dik. S bár el kép zelt ka lan dok ról van szó, a
hoz zá juk kap cso ló dó ki hí vá sok mind olyan va lós élet hely ze tek ben fel me rü lő
prob lé mák, amelyek megol dá sa ki mon dot tan a gye re kek ma te ma ti kai gon dol -
ko dá sát fej lesz tik. 

Lás sunk né hány pél dát. Egy Ama zo nas fo lyó mel let ti fa lu ba kell – bi zo nyos
hő mér sék le ti ha tá rok kö zött – ma lá riael le nes gyógy szert jut tat ni. A Mount Eve-
resten a hegy má szók tá bo rát kell az idő já rá si vi szon tag sá gok nak el len ál ló vá ten -
ni, vagy ép pen egy gleccser sza ka dé kon kell biz ton sá go san át jut ni, vagy egy el ha -
gya tott szi ge ten ivó víztá ro lót épí te ni. 

Akárcsak az elő ző, ez a tan könyv csa lád is a prob lé ma megol dó mér nö ki gon-
 dol ko dás men tén épül fel, azaz az egyé ni vagy a csoportmun ká ban tör té nő 
gon dol ko dást ele mei re bont ja, ve zér li a gye re ke ket, mi köz ben a le he tő leg tá gabb
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ér te lem ben le he tő sé get ad a kreatív-innovatív gon dol ko dás fej lesz té sé re is (Buil-
ding Math pro jekt tan könyv csa lád ja (3 tan könyv), 2007).

Az el múlt há rom év ben kí sér le ti jel leg gel már több tíz ezer diák hasz nál hat ta
a köny ve ket; 2008-ban az Ame ri kai Tan könyv kiadók Szö vet sé gé nek (Associa-
tion of Educational Publishers) dí ját nyer te el (Bos ton Museum of Science
2010).

6.2.3. Jövőmérnök (Engineering the Future) kurrikulum
A kö zép is ko lá sok szá má ra e témakörben egyet len tan könyv ké szült, kiegé szül ve
négy mun ka fü zet tel. Egy, de akár több tan éven ke resz tül is ta nít ha tó ta na nyag -
tar tal om ról van szó. A prob lé ma megol dó gon dol ko dás és a gya kor la ti meg va ló -
sí tás lé pé sei itt is kon zek ven sen vé gig kí sé rik az egyes fe je ze te ket. Ezek ben az
emberek min den na pi éle tünk be beépült ta lál má nyok, tech no ló giák – mint pél-
 dául az internet, a nap elem – ki ta lá lá sá nak és gya kor la ti meg va ló su lá sá nak 
sor sát kö vet het jük nyo mon az al ko tó juk vagy az al ko tó team ben részt  ve vő mér-
 nö kök éle tén ke resz tül. A ki csik nek ké szült gyer mek me sék va ló sá gos tör té ne -
tek ként kö szön nek vissza, ke ret be fog lal va a há rom tan könyv csa lád tar tal mát. 

A könyv az el mé lyült ku ta tó élet for má ba is be te kin tést nyújt, nem rejt ve vé ka
alá, hogy a jö vő tu dó sait ke re si, mi köz ben a min den ki szá má ra szin te mi ni -
mum ként előír ha tó tech no ló giai alap mű velt sé get sze ret né min den gyer mek kel
el sa já tít tat ni. A tan könyv nek egy részt is me ret ter jesz tő, más részt kar rier is mer -
te tő cél ja mel lett a gya kor la ti de sign mun ka to vább ra is ré sze, de hang sú lyo san 
ez zel már csu pán a mun ka fü ze tek ben ta lál koz ha tunk. 

A tan könyv a be ve ze tő jé ben is utal rá, hogy a Mú zeum és a Köz pont te vé -
keny sé gé nek szá mos cél ja kö zül kiemel ke dik an nak a megér te té se, hogy tech no -
ló giai alap mű velt ség nél kül nem le het ma fe le lős ál lam pol gár ként tá jé ko zód ni és
dön té se ket hoz ni. A gye re kek nek is mer niük kell, hogy a min den na pi éle tük ben
sze re pet ját szó tech no ló giák, ta lál má nyok mi lyen ha tás sal van nak a sor suk ra, és
az zal is tisz tá ban kell len niük, hogy ők a jö vő mér nö kei, gya kor la ti és át vitt ér te -
lem ben egyaránt. 

A könyv ál tal aján lott tan órák felépí té se le he tő sé get ad ar ra, hogy az élet tör -
té ne tek re, a sor sok ra a diá kok reflek tál has sa nak, és a tu do mánnyal, a tu do má -
nyos élet tel össze füg gő er köl csi, fi lo zó fiai kér dé se ket is fe sze get hes se nek (Enge-
neering the Future 2008).

6.3. Sztenderdek az ok ta tás ban (Standards in Education) pro jekt

A Köz pont há rom pro jekt je a tag ál la mi, az NCLB-tör vény nyo mán kö te le ző
vizs ga tesz tek, sztenderdek ki fej lesz té sé ben va ló szo ros együtt mű kö dés a Mas-
 sachu setts Ál lam Köz ok ta tá si Mi nisz té riu má val (Mas sa chu setts Department of
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Elementary and Secondary Education). Az el mon dot tak alap ján is ér zé kel he tő,
hogy a Köz pont ban mi lyen ha tal mas tu dás kon cent rá ló dik a kü lön bö ző pro jek -
tek ben va ló rész vé tel, il let ve a kü lön bö ző pro jek tek meg va ló sí tása so rán. Szin te
lo gi ku san kö vet ke zik, hogy ezt a tu dást kö te le ző vissza for gat ni az ál la mi sztend-
erdek megál la pí tá sá ba és a mé rő esz kö zök fo lya ma tos fej lesz té sé be.

A mi nisz té rium mal va ló együtt mű kö dést kiegé szí ti az el ső sor ban Mas sa chu -
setts tag ál lam is ko la kör ze tei ben a tan tárgy imp le men tá ció já hoz szük sé ges se gít -
ség nyúj tás. Ez többfélképpen rea li zá lód hat, pél dául a ko ráb ban em lí tett Ka pu -
nyi tás pro jek ten ke resz tül is. 

Az NCTL ilyen irá nyú mun ká ja nem kor lá to zó dik csu pán Mas sa chu setts
tag ál lam ra: a fen tebb leírt kurrikulumok (tan könyv cso ma gok és ok ta tá si se géd -
anya gok) el ter jesz té séért fo lyó mun ka az Ál la mok egész te rü le té re ki ter jed. Ez -
zel ter mé sze te sen min den hol együtt jár a töb bi tag ál lam ok ta tás po li ti ká já nak
be fo lyá so lá sá ra va ló tö rek vés, el ső sor ban a vizs ga kö ve tel mé nyek megváltoztatá-
sán ke resz tül. Ugyanak kor Miaoulis utal rá, hogy az összes tag ál lam ban, azaz
szö vet sé gi szin ten be ve zet ni egy új tan tár gyi tar tal mat rop pant sok erő fe szí tést
igé nyel, és szá mos aka dály ba üt kö zik (Miaoulis 2010). Az NTCL ilyen irá nyú
mun ká ja és az elért ered mé nyek nyo mon kö vet he tők a Mú zeum hon lap ján ta lál -
ha tó tér ké pen.

6.4. Ta nár kép zés 

Az ed di giek ből lo gi ku san kö vet ke zik, hogy a tech no ló giai mű velt ség, a mér nö ki
tu do má nyok ok ta tá sá hoz meg fe le lően kép zett ta ná rok ra is szük ség van, akik
mind mód szer ta ni lag, mind a ta na nyag tar tal mait il le tően fel ké szül tek a Köz-
 pont ál tal ki fej lesz tett prog ra mok ok ta tá sá ra. Gya kor la ti lag a ta ná rok szak mai és
mód szer ta ni kép zet len sé ge az egyik leg na gyobb aka dá lya az új ta na nyag tar tal -
mak el ter je dé sé nek.

Az ok ta tá si se géd anya gok, a kü lön bö ző kurrikulumok felépí té se igen csak ta-
 nár ba rát; ezek hasz ná la ta mégis a ha gyo má nyos mód szer ta nok tól tel je sen el té rő
meg kö ze lí tést igé nyel. A tan tárgy ok ta tá sa csak pro jektmód szer ta non és prob-
lémaközpontú ok ta tá son ke resz tül le het sé ges, egy szer re gya kor la ti és el mé le ti
jel le gű.

Az NCTL fen tebb is mer te tett Ka pu nyi tás pro jekt je nagy ban hoz zá já rul a ta-
 ná rok mód szer ta ni megúju lá sá hoz, de ké zen fek vő volt, hogy a Köz pont köz ok -
ta tás hoz kap cso ló dó pro jekt jeit ki kel lett egé szí te ni ta nár kép zés sel, il let ve a ta-
 ná rok mun ká já nak egyéb mód szer ta ni tá mo ga tá sá val. 

A Köz pont hoz kap cso ló dó ta nár kép zés – a Ka pu nyi tás pro jekt mel lett – há-
 rom fé le kép pen va ló sul meg. Egy részt a Mú zeum – kö zö sen a Lyman Könyv tár -
ral – lét re ho zott egy Ok ta tá si Forrásköz pon tot (Educator Resource Cen ter). Itt a
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tan ter vek től kezd ve a ku ta tá si anya go kig, a kész, osz tály ra sza bott óra ter vek től a
tesz te kig min den meg ta lál ha tó. 

Éven te több al ka lom mal az NCTL 2–2,5 na pos in ten zív workshopokat szer-
 vez el ső sor ban a sa ját fej lesz té sű, a leg ki sebb gyer me kek szá má ra ké szült tan-
 könyv cso mag hoz. Eb ből adó dóan ezek a mű hely mun kák fő leg ál ta lá nos is ko lai
ta ná rok nak szól nak, a meg lé vő tan könyv cso ma gok kal is mer te tik meg a ta ná ro -
kat. De szer vez nek olyan workshopokat is, ame lyek ben egy-egy ta na nyag tar tal -
mat kö zö sen dol goz nak fel a pe da gó gu sok.

Az ed dig em lí tett le he tő sé gek azon ban csak gya kor ló ta ná rok szá má ra nyi-
 tot tak. Nyil ván va ló vá vált, hogy szük sé ges egy új tí pu sú ta na nyag tar tal mak ra
épü lő ta nár kép zés is, hogy a mér nö ki tu do má nyo kat mi nél ma ga sabb szín vo na -
lon ok ta tó ta ná rok ke rül je nek ki az is ko lák ba. Az Észak- Da ko tá ban ta lál ha tó
Valley Ci ty State University (VCSU) is az NCTL-ben ta lált meg fe le lő part ner re.
Az egye te men az NCTL ál tal ki fej lesz tett ki vá ló tan köny vek re és ok ta tá si anya-
 gok ra ala po zó és azo kat kiegé szí tő kép zés le he tő sé get ad mind szak irá nyú, mind
alap- vagy mes ter kép zés re. A köz pont a VCSU mel lett há rom má sik Mas sa chu -
setts ál lam be li fő is ko lá val (community collage) is szo ros szak mai kap cso la tot
tart fenn. 



III. ÖSSZEG ZÉS; A LEG LÉ NYE GE SEBB TA NUL SÁ GOK, 
A HA ZAI ALKALMAZÁS SZÜK SÉ GES SÉ GE, ESÉ LYEI

Amint lát hat tuk, az NCTL te vé keny sé ge össze tett, szak mai lag ma gas szín vo na lú
pro jekt jei ön ma guk ban is megáll ják a he lyü ket, egy más sal rend szert al kot va
azon ban még ér té ke seb bek, hi szen kon cent rál tabb ha tást tud nak ki fej te ni az ok-
 ta tás po li ti ká ra. Az ok ta tás sze rep lői nek min den ré te gét meg pró bál ják elér ni a
leg ma ga sabb szin tű szö vet sé gi és tag ál la mi dön tés ho zók tól az is ko la pad ban ülő
gyer me ke kig. Pél da ér té kű, ahogy egy non pro fit szer ve zet – a köz ok ta tás hoz ké-
 pest kí vül ál ló ként – lo gi ku san, át gon dol tan épít kez ve, a lé pé se ket gya kor lat ban
ki pró bál va fel me ri vál lal ni ezt a felada tot. Nem el ha nya gol ha tó tény, hogy az in-
 téz mény a pro jekt jei meg va ló sí tá sá hoz, az ok ta tás szín vo na lá nak eme lé sé re na-
 gyon ko moly ma gán tő két tud moz gó sí ta ni, ami re az állami ok ta tá si szek tor ban
nem len ne le he tő sé ge. 

Egy ilyen nagy sza bá sú vál lal ko zás ter mé sze te sen nem va ló sít ha tó meg olyan
szak mai és anya gi hát tér nél kül, ami lyen nel a Köz pont és an nak anya in téz mé nye
ren del ke zik. Az Egye sült Ál la mo kon be lül is an nak le he tünk ta núi, hogy a tel jes
prog ram nak egy re több in téz mény csak egyes rész ele meit – mint a Ka pu nyi tás
pro jekt mód szer ta nát, a kü lön bö ző kurrikulumokat – al kal maz za.

Ma gyaror szá gon az NCTL prog ram jai kö zül leg könnyeb ben a mér nö ki kur-
rikulumokban meg je le nő ta na nyag tar tal mak ke rül het né nek „piac ra”. Is ko lán
kí vü li gaz da gí tó prog ra mok ke re té ben, szak tá bo rok ban, mú zeu mok, mű ve lő dé -
si há zak szak kö rein az NCTL ál tal ki dol go zott köny vek ből mi ni má lis anya gi
erő for rás rá for dí tá sá val ki vá ló te het ség gon do zó prog ra mo kat le het ne mű köd -
tet ni, de mi ni má lis ok ta tás szer ve zés sel az is ko lai órák ke re tén be lül a tu do má -
nyo kat ok ta tó tár gyak ba is in teg rál ha tó len ne egy-egy ta na nyag rész.

Ezek ben a köny vek ben a szer zők min den eset ben a gon dol ko dás fe gyel mét
kom bi nál ják az al ko tás örö mé vel egy-egy va lós prob lé ma, élet hely zet megol dá sa
köz ben, azaz egy jó ok ta tó ese té ben a te het ség gon do zás leg fon to sabb ele mei öt-
 vö ződ het né nek az ok ta tá si fo lya mat so rán. 

Ugyanak kor hiány pót ló sze re pe len ne, nem csak Ame ri ká ban, de ná lunk is,
az em ber te rem tet te vi lág ban meg ta lál ha tó tech no ló giá kat be mu ta tó tan köny -
vek nek, ha tás sal le het ne a ter mé szet tu do má nyos tan tár gyak irán ti ér dek lő dés
nö ve ke dé sé re. 
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A köny vek fel hasz ná lá sa csak ak kor nyer iga zán ér tel met, ha a ben nük lé vő
felada tok megol dá sa a meg fe le lő mód szer tan nal pá ro sul. A mód szer ta ni lag ke-
 vés bé kép zett kol lé gák sor ve ze tő ként is al kal maz hat nak egy-egy köny vet, hogy
meg ta nul ják a prob lé ma ala pú ok ta tás egyes lé pé seit (Mol nár 2004). Az NCTL
hosszú tá vú cél ja: an nak a szem lé let mód nak a kiala kí tá sa, hogy a kö rü löt tünk
lé vő, em ber al kot ta vi lág tech no ló giáit min den ki nek is mer je, mint hogy a tu do -
má nyos alap mű velt ség mel lett egy re in kább szük ség van egy tech no ló giai alap-
 mű velt ség re. Ez azon ban csak ab ban az eset ben tud el ter jed ni, ha ezt az egyes or-
 szá gok ok ta tás po li ti ká ja stra té giai feladat ként vál lal ja fel.

Évek kel ezelőtt egy kis lány az is ko lá já ba vé let le nül be té vedt fia tal mér nök től
kért se gít sé get. In nen in dult a tör té net. Az egy kor fia tal mér nök, Miaoulis kulcs-
 sze re pe el vi tat ha tat lan az NCTL nagy sza bá sú pro jekt jei nek lét re ho zá sá ban.
Szen ve dé lye, hogy min den gyer mek nek le he tő sé ge le gyen a mér nö ki ta na nyag -
tar tal mak kal ta lál koz ni, és al ko tó em ber ként megis mer ni a kö rü löt te lé vő vi lá -
got, mozgatórugójává vált an nak, ahogy egy nagy sza bá sú gon do lat tes tet öl tött.



KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS

Ezúton is sze ret ném kö szö ne te met kifejezni Ioannis Miaoulis úr nak – aki ben el-
 hi va tott, rend kí vül szé les lá tó kö rű, az ok ta tás szín vo na la, a gyer me ki krea ti vi tás
és gon dol ko dás fej lesz té se és a mér nö ki tu do má nyok iránt el kö te le zett ön zet len
pe da gó gust és in téz mény ve ze tőt is mer het tem meg –, hogy se gít sé get nyúj tott a
ta nul mány megírá sá hoz.
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I. BE VE ZE TŐ

1. Auszt ria je len ko rá nak be mu ta tá sa

Az Oszt rák Köz tár sa ság (vagy la tin ere de tű ne vén Auszt ria, né me tül Österreich
vagy Republik Österreich) Kö zép-Eu ró pá ban ta lál ha tó de mok ra ti kus köz tár sa -
ság. Az or szág te rü le te 83 870 km2, né pes sé ge 8 284 691, nép sű rű sé ge 97 fő/ km2.

Auszt riát 9 szö vet sé gi tar to mány (Bundesland) al kot ja. Eze ket a sa ját tar to -
má nyi kor má nyuk (Landesregierung) igaz gat ja, mely nek élén a tar to mány fő nök
(Landeshauptmann) áll. Az oszt rá kok csak nem 30%-a az öt leg na gyobb vá ros -
ban – Bécs ben, Graz ban, Linz ben, Salz burg ban és Innsb ruck ban – él. A la kos ság
egy ötö de Bécs ben la kik.

Az or szág hi va ta los nyel ve a né met. 2001-ben a né pes ség 88,6%-a val lot ta
ma gát né met anya nyel vű nek. Re gio ná lis szin ten (Ka rin tiá ban és Stá jeror szág -
ban) van nak olyan ha tár men ti te rü le tek, ahol a szlo vén, va la mint (Bur gen land -
ban) te le pü lé si szin ten a ma gyar és a hor vát is hi va ta los nyelv nek szá mít. 

Az oszt rá kok dön tő több sé ge ró mai ka to li kus val lá sú (78%), de van nak ki-
 sebb pro tes táns (fő leg evan gé li kus) kö zös sé gek is szer te az or szág ban (5%).
A be ván dor lók kö zül a tö rö kök és a bos nyá kok több nyi re muszlim val lá súak
(6,2%). A szer bek a ke resz tény ség ke le ti for má ját kö ve tik, azaz a Szerb Or to dox
Egy ház hoz tar toz nak.

Auszt ria 1995 óta az ENSZ és az Eu ró pai Unió tag ja.

* Deb re ce ni Egye tem, Pszi cho ló giai In té zet, Sze mé lyi ség és Kli ni kai Pszi cho ló giai Tan szék
** Pus kás Ti va dar Táv köz lé si Tech ni kum

Nagy Tamás*–Lenhardtné Zsilavecz Csilla**

Jó gya kor lat az oszt rák te het ség gon do zás ban: 
a Platon Jugendforum te het ség gon do zó prog ram mo dell jé nek
és gya kor la tá nak be mu ta tá sa
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2. Az oszt rák is ko la rend szer be mu ta tá sa

Auszt riá ban a kép zé si rend szert a kor mány sza bá lyoz za, ezért mind az is ko la tí -
pu sok, mind pe dig a tan ter vek or szág szer te egy sé ge sek. Az alap tan ter vet dek ré -
tum mond ja ki, így min den ta nár nak iga zod nia kell an nak tar tal má hoz és el vá -
rá sai hoz. Az is ko lai ok ta tás ról szó ló tör vény azt is ki mond ja, hogy a ta ná rok nak
fe le lős ség tel jes és meg bíz ha tó ta ní tá si mun ká juk ré vén meg kell fe lel niük az
oszt rák is ko la rend szer kül de té sé nek. Ezért a tör vény a ta ná rok mun ká ját az
oszt rák ok ta tá si rend szer előírá sai hoz kö ti, kü lö nö sen az egye di tí pu sú is ko lák
kü lön bö ző ok ta tá si és inst ruk ciós mód sze rei ese tén. A ta ná rok nak mun ká juk
so rán egy éves ter ve ze tet – az egyes osz tá lyok hoz és hely ze tek hez iga zí tott tan-
 ter vet – kell kö vet niük. A prog ra mok vé ghez vi te lé nek el lenőr zé sét az igaz ga tó és
a szak felügye lők vég zik (1. ábra).

Auszt riá ban a gye re kek egy ré sze 3 éves ko rá tól óvo dá ba (Kindergarten) jár.
Tör vény sze rint is ko la kez dés előtt egy évet kö te le sek a gye re kek óvo dá ban töl te -
ni. Ami kor a gye re kek be töl tik 6. élet évü ket, ak kor kez dő dik szá muk ra az is ko -
la kö te les idő szak, mely Auszt riá ban a 9. is ko la év vé géig tart. 

A még nem is ko la érett gye re kek az ál ta lá nos is ko la (Volksschule) előtt egy
évig jár hat nak a Vorschule-ba, ami szó sze rint is ko la-e lő ké szí tőt je lent. Az el ső
va ló ban ok ta tá si in téz mény, aho va az is ko la érett ta nu ló kat beírat ják, az ál ta lá -
nos is ko la (Volksschule), ami a ma gyar ál ta lá nos is ko la al só ta go za tá nak meg fe -
le lő négy év fo lya mos ok ta tá si szint. 

Az al só 4 év fo lyam után kö vet ke zik az ál ta lá nos mű velt sé get/kép zést nyúj tó
ma ga sabb is ko la – Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS) Unterstufe – el ső 4
éve, vagyis a fel ső ta go za tos is ko la (Hauptschule), ami tu laj don kép pen az ál ta lá -
nos is ko la (Volksschule) foly ta tá sa egy má sik in téz mény ben. Ah hoz, hogy egy
ta nu ló a ma ga sabb szin tű – gim ná zium nak is ne ve zett – (AHS-Unterstufe) is ko -
lá ba be ke rül jön, jó bi zo nyít vánnyal kell ren del kez nie, de van nak olyan ok ta tá si
in téz mé nyek is, ahol a fel vé telt ered mé nyes vizs gá hoz kö tik. Ez tehát tk. az aka-
démikus területeken tehetséges gyerekek iskolatípusa. A fel ső ta go za tos is ko la
(Hauptschule) lá to ga tá sa min den ki szá má ra le het sé ges. A kü lön le ges kép zést,
fej lesz tést igény lő ta nu lók szá má ra mű kö dik a ki se gí tő is ko la (Sonderschule).

Az oszt rák is ko la rend szer ben vi szony lag ha mar el kell dön te ni, hogy a gyer-
 mek ér tel mi sé gi pá lyát vá laszt-e, vagy sem. A ta nu lók tíz éves ko ru kig jár nak ál-
 ta lá nos is ko lá ba, ami után vá lasz ta niuk kell, hogy gim ná ziu mi, majd egye te mi
irány ba ha ladnak-e to vább, vagy in kább a szak irá nyú, szak mai kép zé sek fe lé. Ez
a vá lasz tás ké sőb bi szak má jukat is pre desz ti nál ja. Lé te zik ugyan át já rás az egyes
tí pu sok kö zött, de meg le he tő sen ne héz kes a vál tás.

A nyol ca dik is ko la év be fe je zé se kor el mé le ti leg négy, gya kor la ti lag azon ban
há rom kü lön bö ző kép zé si irány kö zül vá laszt hat nak a ta nu lók, egész pon to san a
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fel ső ta go za tos is ko lát (Hauptschule) el vég zett ta nu lók. Azért csak ők, mert akik
már el kezd ték a 8 osz tá lyos gim ná ziu mot (AHS-Unterstufe), azok ál ta lá ban ma-
 rad nak is ab ban az in téz mény ben, és foly tat ják a kö vet ke ző 4 év fo lya mot (AHS-
Oberstufe), ki vé ve azt a né hány szá za lék nyi ta nu lót, aki nek túl ne héz nek bi zo -
nyul a gim ná zium, és mégis in kább szak mai irány ban ta nul ké sőbb to vább. Még
ki sebb az esé lye an nak, hogy egy ta nu ló az ál ta lá nos is ko la fel ső ta go za tá ról (Ha-
uptschule) be ke rül hes sen a gim ná zium (AHS-Oberstufe) fel ső ta go za tá ra.

1. áb ra. Az oszt rák ok ta tás rend sze re. For rás: BMUKK, Österreich, 2007
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A gim ná zium fon to sabb (adott is ko la ál tal meg ha tá ro zott) tan tár gyai ból vizs gát
kell ten nie a je lent ke ző nek. 

A nyol ca dik is ko lai osz tály el vég zé se után – el mé le ti leg – vá laszt ha tó négy
irány te hát a kö vet ke ző:

1. AHS-Oberstufe (ál ta lá nos mű velt sé get/kép zést nyúj tó ma ga sabb is ko la –
gim ná zium – fel ső ta go za ta).

2. BHS – Berufsbildende Höhere Schule (ma ga sabb szin tű sza kis ko la – a
ma gyar szak kö zép is ko la ma ga sabb szin tű vál to za ta). 

3. (BMS) Berufsbildende Mittlere Schule (kö zép szin tű sza kis ko la).
4. Polytechnische Schule (tech ni ku si is ko la), amit a Berufsschule (szak mun -

kás kép ző is ko la) kö vet(het). 

Mind az AHS-ba, mind a BHS-ba tör té nő je lent ke zés es tén egy adott át la got el
kell ér ni, il let ve fel vé te li/al kal mas sá gi vizs gát kell ten ni. 

A gim ná ziu mot (AHS-t) és a felsőszintű sza kis ko lát (BHS-t) érett sé gi zár ja,
ami le he tő vé te szi a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek – egye te mek, szak fő is ko lák, aka-
 dé miák – lá to ga tá sát. A BMS-képzés vé gén zá ró vizs gát tesz nek a ta nu lók, amit
vá lasz tás sze rint kö vet het a szak érett sé gi, amely után el mé le ti leg le het sé ges a fel-
 ső ok ta tá si in téz mé nyek lá to ga tá sa is. Ez azon ban ke vés sé jel lem ző. A tech ni ku si
is ko la (Polytechnische Schule) és a szak mun kás kép ző is ko la (Berufsschule)
több lép csős szak vizs gát ad a ta nu lók nak.

Auszt riá ban min den ál la mi is ko la in gye nes, de a diá kok nak a tan köny ve kért
fi zet niük kell. Ter mé sze te sen nagy szám ban lé tez nek ma gán-, il let ve egy há zi is-
 ko lák, ahol ki sebb-na gyobb össze ge ket kell a szü lők nek fi zet niük, hogy gyer me -
kük az adott in téz mény ben ta nul has son. Van nak olyan ma gánis ko lák is – pél-
 dául a bé csi Private Volksschule am Judenplatz –, ame lyek ben az oda je lent ke ző
ta nu ló kat már köz vet le nül szü le té sük után fel kell írat ni az is ko la vá ró lis tá já ra,
így 6 éves ko ruk ban nagy eséllyel be is ke rül het nek az in téz mény be. 

Az oszt rák kép zé si rend szer te hát igen sok irá nyú és meg fe le lő át já rá si le he tő -
sé ge ket biz to sít a ta nu lók nak a szin tek és in téz mé nyek kö zött. A szak irá nyú is-
 ko lák ese té ben a rend szer egyik kü lön le ges sé ge a gaz da ság és az ok ta tás kö zöt ti
szo ros kap cso lat. Duá lis ok ta tá si rend szer nek hív ják azt, ahol a (szak mai) kép-
 zés ben össze han gol ják, kom bi nál ják az el mé le tet és a gya kor la tot. A szak mai 
ta pasz ta lat mel lett az oszt rák kép zé si rend szer nagy hang súlyt fek tet a spe cia li -
zá ció ra. Mindegy, hogy mű sza ki vagy üz le ti, ma ga sabb szin tű ok ta tá si in téz -
mény ről van szó, a mé lyebb szak mai is me re te ket biz to sí tó spe cia li zá ló dás le he -
tő sé ge min dig adott.
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3. Auszt ria te het ség gon do zá sá nak ál ta lá nos jel lem zői

3.1. A te het ség gon do zás je len tő sé ge, irány el vei 

„Nem min den ki nek ugyanazt, ha nem min den egyes ta nu ló nak a ne ki meg fe le -
lőt.” – így szól a mot tó, amit Dr. Claudia Schmied, ok ta tás ügyi mi nisz ter asszony
írt le a mi nisz té rium ál tal meg je len te tett Te het ség gon do zás és te het ség ku ta tás
Auszt riá ban: Mér leg és pers pek tí vák 1996–2006 cí mű össze fog la ló mun ka elő-
szavában (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2007). Az idé-
 zet sze rint min den ta nu ló nak meg kell kap nia az esélyt, hogy le he tő sé gei nek és
ké pes sé gei nek meg fe le lően fej lőd jön, nem csu pán sa ját ér de ké ben, ha nem a ta-
n óra és diák tár sai ér de ké ben is. Schmied sze rint ugyanis a te het ség nem ön cé lú,
ha nem so ka kat kell hogy szol gál jon. A te het sé ges em be rek fe le lős ség gel tar toz -
nak a tár sa da lom nak és a gaz da ság nak. Amennyi ben el vesz nek az adott tár sa da -
lom szá má ra, ak kor az a „brain drain”-nek, vagyis szür ke ál lo mány el vesz té sé nek
egy faj tá ja, olyan je len ség, ame lyet a tár sa da lom nak sok kal ered mé nye seb ben
kell megaka dá lyoz nia, mint azt ed dig va la ha is tet te (Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur 2007).

„Fon tos, hogy szem előtt tart suk a kö vet ke ző ket: a te het ség gon do zás a szü lői
ház ban és az óvo dai ne ve lés sel kell hogy kez dőd jön, hogy azután az is ko lai tan -
órá kon foly ta tód jon, és vé gül a fel ső fo kú in téz mé nyek ben ki tel je sed hes sen.
Min den em lí tett szint nek az ál ta la le het sé ges leg job bat kell nyúj ta nia, s így szol-
 gál ni a te het sé ges gye re kek, fia ta lok, szü lők, csa lá dok, az egész tár sa da lom és
gaz da ság ér de keit. (…) A te het ség em be ri po ten ciál, le he tő ség. Fon tos, hogy ne
sta ti ku san, ha nem di na mi ku san ért sük és ke zel jük. Olyan mér ték ben vál to zik,
ami lyen mér ték ben fej leszt jük, se gít jük. A te het ség gon do zás si ke re ab ból lát ha -
tó, hogy mi lyen mér ték ben tu dunk a le he tő ség ből (Potenzial) tel je sít ményt
(Performanz) lét re hoz ni, ami ter mé sze te sen nem füg get len a csa lá di, il let ve az
is ko lai kör nye zet től. Ily mó don a te het ség gon do zás a ta nu lók, a szü lők, a pe da -
gó gu sok kö zös felada ta.” (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
2007). 

3.2. A te het ség gon do zás szer ve ző dé se, irá nyí tá sa 

Auszt riá ban a te het ség gon do zás 3 szin ten szer ve ző dik. Az el ső, leg ma ga sabb
szint az Oszt rák Ok ta tás ügyi és Kul tu rá lis Mi nisz té rium (Bundesministerium
für Unterricht, Kunst und Kultur /BMUKK/) szint je, a má so dik szint a Te het -
ség fej lesz tés és Ku ta tás Oszt rák Köz pont ja (Österreichisches Zentrum für Be-
gabtenförderung und Begabungsforschung /ÖZBF/), a har ma dik szint pe dig a
Tar to má nyi Ön kor mány za tok (Landes StaatsRat) te het ség gon do zás sal fog lal ko -
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zó szö vet sé gi-koor di ná ciós pont jai. A Mi nisz té rium és a köz pont or szá gos szin-
 ten, míg a koor di ná ciós pon tok re gio ná lis szin ten te vé keny ked nek. 

A Szö vet sé gi Ok ta tás ügyi és Kul tu rá lis Mi nisz té rium felada ta, hogy az alap-
 el ve ket és a cé lo kat meg fo gal maz za, a sze mé lyi és az anya gi esz kö zö ket meg te -
remt se, va la mint a te het ség gon do zás fo lya ma tát irá nyít sa, felügyel je. A Mi nisz -
té rium felada ta to váb bá a tör vé nyi hát tér biz to sí tá sa is. Ha tás kö ré be tar toz nak
az or szá gos ver se nyek (Olympiaden) és az azok hoz kap cso ló dó ösz tön dí jak 
(pl.: Ju nior Alpbach Sti pen dium) rend sze ré nek gon do zá sa, fej lesz té se. Mint 
az oszt rák te het ség gon do zás köz pon ti irá nyí tó szer ve, kiemelt felada ta a Te het -
ség gon do zás Szö vet sé gi Kon fe ren ciá já nak (Bundeskonferenz Begabtenförde-
rung) meg tar tá sa, ve ze té se, nem zet kö zi és kö zép- eu ró pai há ló za tok kiépí té se
(pl.: MOE – Kö zép- és Ke let- Eu ró pai Kap cso la tok, be leért ve Ma gyaror szá got is,
2000-ben), kong resszu sok szer ve zé se (Österreichische Zentrum für Begabten-
förderung und Begabungsforschung, 2010) és koo pe rá ció meg te rem té se az ok-
 ta tás ügy egyes szint jei és azok in téz mé nyei, pél dául óvo dák és is ko lák, is ko lák és
fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kö zött. 

A má so dik szin tet al ko tó Köz pon tot (ÖZBF) 1999-ben, az ak ko ri ál lam tit -
kár, va la mint Salz burg Tar to má nyi Is ko la ta ná csá nak (Landesschulrat für Salz-
 burg) el nö ke, Prof. Mag. Gerhard Schaffer kez de mé nye zé sé re ala pí tot ták. Egye-
 sü let ként mű kö dik, gaz da sá gi, sze mé lyi és ideo ló giai te kin tet ben egyaránt az
ok ta tá si mi nisz té rium tól függ. Fő felada ta a te het sé ges fia ta lok se gí té se, kép zé se,
út tö rő mun kát vé gez a te het ség gon do zás egész Auszt riá ra ki ter je dő há ló za tá nak
kiépí té sé vel, fej lesz té sé vel. Mint or szá gos köz pont, a te het ség gon do zás te rén
meg szü le tő innovatív in téz ke dé sek elin dí tó ja; a gya kor lat és az el mé let/ku ta tás
kö zöt ti át me ne ti te rü le ten mo zog. Or szá gos és nem zet kö zi há ló za tok köz pont ja,
új stra té giák ki dol go zó ja. Felada ta még a mi nő ség ja ví tás és a mi nő ség biz to sí tás,
amit egy rész ről az in for má ciók meg fe le lő ára mol ta tá sá val és tá ro lá sá val ér el,
más rész ről pe dig a kü lön bö ző kép zé sek kel. 

Felada tai te hát:
– stra té giák, ter vek ki dol go zá sa (pl.: a mi nisz té rium mal együtt mű kö dés ben

ki dol goz ták a te het ség gon do zás alap ren de le tét, mely a 2009/2010-es tan-
 év ben lé pett ér vény be);

– te het ség ku ta tás (pl.: Big-Fish-Little-Pond-Effect ku ta tá sok, ELCAD pro-
jekt);

– kon fe ren ciák, kong resszu sok szer ve zé se (min den má so dik év ben nem zet -
kö zi kon fe ren ciát szer vez nek a te het ség gon do zás té má já ban;

– ta nár kép zés, tan terv ké szí tés (pl.: te het ség gon do zás mo du lok beépí té se a
pe da gó gu sok fel ső fo kú alap kép zé sé be);
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– ja vas la tok, in téz ke dé sek az ok ta tás ügy fej lesz té sé re (pl.: mi nő sé gi kri té riu -
mok meg ha tá ro zá sa a te het ség gon do zás pro fi lú is ko lák szá má ra, Best-
Practice adat bank lét re ho zá sa az interneten, vagy az elekt ro ni kus tan esz -
kö zök tá ra); 

– há ló za tok és együtt mű kö dés (pl.: kon fe ren ciák szer ve zé se a mi nisz té rium -
mal, együtt mű kö dés is ko lák kal, egye sü le tek kel stb.);

– pi lot pro jek tek ki fej lesz té se (pl.: „Kis diá kok az egye te mek re” – SchülerIn-
nen an die Unis);

– in for má lás, diag nosz ti zá lás és ta nács adás (pl.: „News & Science” pe rio di -
kus fo lyó irat meg je len te té se, on li ne szak könyv tár, pub li ká ciók, előadá sok,
KLIKK – to vább kép zés szü lők nek).

A har ma dik szin ten ta lál ha tók te hát a Szö vet sé gi Koor di ná ciós Pon tok.
A szö vet sé gi koor di ná to ro kat a Tar to má nyi Is ko la ta ná csok (LandesSchulrat
/LSR/) min den ko ri el nö kei vá laszt ják. Felada tuk a tar to má nyon be lü li, re gio ná -
lis te het ség gon do zás koor di ná lá sa, is ko lák és hi va ta lok össze kap cso lá sa, a meg-
 lé vő há ló za tok hasz ná la ta. Szer vez nek ta nárto vább kép zé se ket, nyá ri egye te me -
ket, workshopokat, előadá so kat stb. Az ECHA – (European Council for High
Ability – Eu ró pai Te het ség ta nács) – Österreich a koor di ná to rok kal együtt szer-
 ve zi az éven te meg ren de zés re ke rü lő Oszt rák ECHA-Napokat (Österreichischen
ECHA-Tage). Az Enrichment (Gaz da gí tás) pro jekt min den egyes te vé keny sé gé -
ben részt vesz nek (pl.: ver se nyek). Óvo dák kal éppúgy kap cso la tot tar ta nak,
mint az egye te mek kel, az utób biak nál se gí tik a „Kis diá kok az egye te mek re”
(SchülerInnen an die Unis), il let ve a „Gye rek-E gye te mek” (Kinder-Unis) pro-
 jek te ket. A szö vet sé gi koor di ná tor az el ső lép cső a te het ség gon do zás nagy rend-
 sze ré ben, is ko lák, ta ná rok, szü lők ta nít vá nyaik kal, gyer me keik kel őket ke re sik
meg elő ször ta ná csért és in for má cióért. 

A há rom szin tet kiegé szít ve ren ge teg egye sü let mű kö dik még a te het ség gon -
do zás te rén.

ECHA-Österreich-et (a European Council for High Ability) 1998-ban ala pí -
tot ta az egye sü le tet te het ség ku ta tás cél já ból Dr. Franz J. Mönks egye te mi pro-
 fesszor és Mag. Dr. Sieglinde Weyringer Salz burg ban. El ső sor ban a te het ség gel
kap cso la tos je len sé gek, fo gal mak és ma gá nak a te het ség nek a ku ta tá sa, a tu do -
má nyos ered mé nyek pub li ká ció ja, előadá sok és to vább kép zé sek szer ve zé se,
kon fe ren ciák ren de zé se tar to zik te vé keny sé geik kö zé. Fog lal koz nak még a te-
 het sé gek diag nosz ti zá lá sá val, ana li zá lá sá val és ta nács adás sal. A te het ség gon do -
zás ban te vé keny ke dő pe da gó gu sok nagy szá za lé ka ECHA-diplomával ren del -
ke zik.
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3.3. A te het ség gon do zás for mái Auszt riá ban

Tho mas Köhler sza vai hoz vissza tér ve, „a te het sé get di na mi ku san kell ér tel mez -
ni, fo lya ma to san és cél irá nyo san fej lesz te ni, a gye re kek élet ko rá tól, ne mé től és
csa lá di, is ko lai hát te ré től füg gően ru gal ma san ke zel ni. A te het ség gon do zás ügye
kö zös felada ta mind a diá kok nak, mind a pe da gó gu sok nak, mind pe dig a szü-
 lők nek. Össze füg gé sei ben kell szem lél ni a rend szert, és azok alap ján cse le ked ni.
Eb ből kö vet ke zően a te het ség gon do zás meg ha tá ro zó el ve a diffe ren ciá lás, más
né ven in di vi dua li zá lás, mely ből adó dik az in teg rá ció és/vagy sze pa rá ció, az en-
richment (gaz da gí tás) és az ak ce le rá ció (gyor sí tás).” (Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur 2007)

A diffe ren ciá lás vagy in di vi dua li zá lás a mozgatórugója min den te het ség gon -
do zás sal kap cso la tos in téz ke dés nek. Kiin du lá si pont ja az ok ta tá si rend szer leg-
 ki sebb egy sé ge, a ta ní tá si óra. A te het ség gon do zás egyén re sza bott is ko lai órá val
és diffe ren ciált óra ve ze tés sel kez dő dik. Min den egyéb te het ség gon do zá si for ma
ezek to vább gon do lá sa, ki ter jesz té se a na gyobb egy sé gek re. Az alább kö vet ke ző
te het ség gon do zá si for mák ezen el vek alap ján jöt tek lét re és mű köd nek a mai
oszt rák is ko la rend szer ben. 

A legér de ke sebb, tör vény ben is meg fo gal ma zott in téz ke dé sek, il let ve le he tő -
sé gek az ak ce le rá ció hoz – gyor sí tás hoz – kap cso lód nak. A már az óvo dá ban bi-
 zo nyí tot tan kiemel ke dő ké pes sé gek kel ren del ke ző gye re kek szá má ra le he tő vé
vált az is ko la érett sé gi kor (6 év) előt ti beis ko lá zás (Frühzeitiges Einschulen).
Azok a te het sé ges gye re kek, akik is ko lai ta nul má nyaik alap ján bi zo nyul nak át la -
gon fe lü li nek, a töb bi diák tól el té rő tem pó ban, vagyis jó val gyor sab ban ké pe sek
ha lad ni, az is ko la rend szer egyes osz tá lyait átugor hat ják, ki hagy hat ják (Über-
springen einer Schulstufe, 1999 óta). Ta nul má nyaik so rán há rom szor ve he tik
igény be a diá kok ezt a gyor sí tást, amely le he tő vé te szi szá muk ra az előbb re 
ho zott érett sé git, va la mint a ko rai egye te mi fel vé te lit. Azok a fel sőbb osz tály ba
já ró diá kok, akik nem akar nak is ko lai osz tá lyo kat átug ra ni, de bi zo nyos tan-
 tárgy(ak)ból jó val előbb re van nak, mint az osz tály tár saik, át hall gat hat nak egyes
egye te mek órái ra (Schüler an die Unis), majd az el vég zett tár gya kat a tény le ges
beirat ko zás kor elis me rik.

Az ak ce le rá ció fel té te le, hogy az is ko la rend szer ru gal ma san tud ja ke zel ni az
egyes diá kok te het ség gon do zá sa so rán fel me rü lő igé nye ket. Ek kor vá lik fon tos -
sá az in teg rá ció és/vagy sze pa rá ció, hi szen a kü lön le ges el bí rá lás ban ré sze sü lő
ta nu lók nak egyé ni óra rend jük van (sze pa rá ció). Meg ha tá ro zott órá kon ön ál -
lóan vagy egy men tor se gít sé gé vel dol goz nak, de szük sé gük van ar ra is, hogy 
tu dá su kat, ön ma gu kat egy kortárs cso port ba in teg rál ják, így a töb biek re is ösz-
 tön zően hat nak, il let ve nem ve szí tik el a kap cso la tot sa ját ko rosz tá lyuk kal.
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A már-már egyé ni óra ren det igény lő ta nu lók – és ta ná raik – a kö vet ke ző le he tő -
sé gek ből vá laszt hat nak: 

– a For gó aj tó mo dell (Drehtür Mo dell), mely le he tő vé te szi bi zo nyos tan tár -
gyak ból az „át for gást” fel sőbb osz tá lyok ba – pl. Gymnasium Sacre Coeur,
Wien;

– a tan me net be, óra rend be sza ba don beépít he tő „üres”, te hát bár mely tan-
 tárgy ra vagy a te het ség gon do zás egyéb te rü le té re fel hasz nál ha tó is ko lai
órák (Freigegenstaende);

– a tan órán va ló rész vé tel aló li fel men tés (Fernbleiben vom Unterricht) –
akár egy egész nap is le het, amennyi ben a ta nu ló a fel sza ba du ló időt (egyé -
ni vagy cso por tos) to vább kép zés re for dít ja;

– ve gyes, több ko rosz tályt is tar tal ma zó osz tá lyok (Mehrstufen Klassen) –
pl.: Öffentliche Volksschule St. Eli sa beth Wien-ben. 

Az enrichment (gaz da gí tás) ka te gó riá já ba tar toz nak azok az óra ren den kí vü -
li is ko lai órák, ame lyek szak kör jel le gűek, te hát nem kö te le zőek. Az egyik bé csi
ál ta lá nos is ko lá ban pél dául (Private Volksschule am Judenplatz, Wien) a gye re -
kek ma guk ne vez ték el a ku ta tás sal, kí sér le te zés sel fog lal ko zó dél utá ni órát „Ra -
vasz ró ka” tan fo lyam nak (Schlaufux Kursen). Gaz da gí tó prog ra mok nak szá mí -
ta nak még a kü lön bö ző is ko lai és or szá gos ver se nyek, diák olim piák, és az
azok hoz kap cso ló dó ösz tön dí jak. Az egyik legér de ke sebb és leg hí re sebb a Ju-
nior-Alpbach el ne ve zé sű ösz tön díj, ahol az or szá gos ver se nyek győz te sei és az
alpbachi diá kok né hány na pig No bel-dí jas vagy igen elis mert tu dó sok kal dol-
 goz hat nak együtt kü lön bö ző pro jek te ken. Ez az ösz tön díj ki vá ló pél da az in teg -
rá ció és sze pa rá ció együt tes meg va ló su lá sá ra, így ar ra is, hogy ezek nem egy-
 más sal szem ben ál ló, ha nem egy mást kiegé szí tő fo gal mak. A bő ví tés, gaz da gí tás
na gyon fon tos ré szét al kot ják a Best-Practice is ko lák, pél dául a Sir-Karl-
Popper-Schule vagy a Schumpeter-Handelsakademie. Ezek ben pél da ér té kű a te-
 het ség gon do zás, úgy hogy más is ko lák is öt le te ket me rít het nek a mun ká juk ból,
vagy át ve het nek már ki pró bált mód sze re ket. Vé gül, de nem utol sósor ban a gaz-
 da gí tás ré szét ké pe zik a nyá ri aka dé miák (Sommerakademien) és a „gye rek-
e gye te mek” (Kinder-Unis), ahol kü lön bö ző ko rosz tá lyú ta nu lók gaz da gít hat ják
tu dá su kat egye te mi ta ná rok és pro fesszo rok se gít sé gé vel.

A te het ség gon do zás el sőd le ges hely szí ne az is ko la, a te het ség gon do zás sal
kap cso la tos kér dé sek nagy ré szét azon ban az is ko la rend sze ren kí vül vi tat ják
meg, a dön té se ket más fó ru mo kon hoz zák meg. A te het ség gon do zás meg lé té -
nek és mű kö dé sé nek elen ged he tet len fel té te lei a tör vé nyek, tan me ne tek, ren de -
le tek (pl.: Besser Fördern – Job ban fej lesz te ni, 2005-ös ren de let) megal ko tá sa, il-
 let ve fo lya ma tos re for má lá sa, átala kí tá sa. Ter ve zik az or szá gos és a nem zet kö zi
há ló za tok bő ví té sét is, a koor di ná to rok szá má nak nö ve lé sét, és min de nekelőtt
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na gyobb nyil vá nos sá got kí ván nak te rem te ni a te het ség gon do zás nak és az ott
zaj ló ese mé nyek nek. 

3.4. A te het ség gon do zás meg ha tá ro zó alak jai és ese mé nyei Auszt riá ban

Az 1990-es évek kö ze pé től lett köz pon ti kér dés az ok ta tás ügy ben a te het ség gon -
do zás, te het ség ku ta tás, Dr. Franz Mönks (Nimwegen/Hol lan dia), Dr. Friedrich
Os wald (Bécs) és Dr. Christiane Spiel (Bécs) egye te mi pro fesszo rok te vé keny sé -
gé nek kö vet kez té ben. Dr. Franz Mönks a European Council for High Ability
(ECHA) megala pí tá sá val beír ta ne vét a te het ség gon do zás eu ró pai tör té ne té be,
azóta is úgy em le ge tik, hogy az eu ró pai te het ség gon do zás „pater familias”-a, 
vagyis aty ja. Ez vo nat ko zik Dr. Friedrich Oswaldra is oszt rák vi szony lat ban. Pe-
 da gó gus ként, a pszi cho ló gus Dr. Chr. Spiellel so kat len dí tet tek a te het ség gon do -
zás ügyén, mi vel az at tól kezd ve már nem csak a Bé csi Egye tem egyik bel ső pro-
 jekt je volt csu pán, ha nem egész Auszt riáé. 

A há rom ne ves sze mé lyi ség kö zös mun ká já nak csúcs pont ja az 1996-os „Cre-
ativity and Culture” (Krea ti vi tás és Kul tú ra) Bécs ben meg ren de zett nem zet kö zi
kon fe ren cia volt, mert azt kö ve tően a mi nisz té rium mal együtt olyan pi lot pro -
jek te ket in dí tot tak el, mint pél dául a Sir-Karl-Popper-Schule (Best-Practice is-
 ko la) Bécs ben. Szin tén ab ban az év ben, 1998-ban hoz ták meg azt az új tör vényt,
hogy a te het sé ges diá kok is ko lai osz tá lyo kat, szin te ket ugor hat nak át, ha gyors
fej lő dé sük ezt megen ge di és meg kí ván ja (Überspringen von Schulstufen). 1998-
ban ala pí tot ták meg a már ko ráb ban is em lí tett ECHA-Österreich-et is.

A te het ség gon do zás ügyé nek je len tős sze mé lyi sé ge Mag. Gerhard Schaeffer
is, aki Salz burg ban te vé keny ke dett, és az ő ösz tön zé sé re ala pí tot ták meg a Te het -
ség fej lesz tés és Ku ta tás Oszt rák Köz pont ját (Österreichisches Zentrum für Be-
gabtenförderung und Begabungsforschung /ÖZBF/) 1999-ben. 

2004-ben a Bé csi Ró mai Ka to li kus Főegyházmegye (Erzdiözese Wien) ok ta -
tás- és ne ve lés ügyi ve ze tő je, Dr. Christine Mann ja vas la tá ra megala pí tot ták a
„TIBI” (Thomasianum: Institut für Begabungsforschung und Integrative Initia-
tiven) in té ze tet Bécs ben. Az in té zet ne ve be tű szó, mely ben a T (Thomasianum)
Aquinói Szent Ta más ra, a kö zép kor kiemel ke dő teo ló gu sá ra és fi lo zó fu sá ra utal.
To vább kép ző, ku ta tó és ta nács adó in té zet, mely nek cél ja, hogy a te het ség gon do -
zás és -fej lesz tés te rén olyan pro jek te ket, sze mi ná riu mo kat kí nál jon a ta nu lók, a
szü lők és a leen dő pe da gó gu sok szá má ra, hogy az a te het sé get, an nak ki bon ta -
ko zá sát a le he tő leg job ban szol gál ja. 2010 és 2012 kö zött pél dául pe da gó gu sok
szá má ra tart ECHA-diplomát adó, te het ség gon do zás sal kap cso la tos to vább kép -
ző tan fo lya mot.

Az utób bi évek ben igen meg so ka sod tak a te het ség gon do zás sal fog lal ko zó
egye sü le tek; egy re több kon fe ren ciát, to vább kép zé se ket, kur zu so kat szer vez nek
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eb ben a té má ban, ren ge teg a mű hely fog lal ko zás és a sze mi ná rium, majd nem
min den is ko lá ban van nak te het ség gon do zás sal fog lal ko zó (ECHA-diplomás)
pe da gó gu sok, az is ko lák egy re ru gal ma sab ban ke ze lik a te het sé ge ket, és ki hasz -
nál ják a tör vé nyek ad ta le he tő sé ge ket. 

A kö vet ke ző fe je ze tek ben tár gyalt jó gya kor lat mo dell, a Platon Jugendforum
is ré sze en nek a fej lő dés nek. Bár csak 2004 óta mű kö dik, mégis nagy nem zet kö zi
hír név re tett szert. Egye dül ál ló kez de mé nye zés, ame lyet nem a te het ség gon do -
zás ál la mi gé pe ze te ho zott lét re, ha nem Mag. Dr. Sieglinde Weyringer, az ECHA-
Österreich el nö ke. 



II. A PLATON JUGENDFORUM TE HET SÉG FEJ LESZ TŐ
PROG RAM BE MU TA TÁ SA

1. A te het ség gon do zó prog ram sze re pe és je len tő sé ge, a ku ta tás 
mód szer ta ni jel lem zői

A Platon Jugendforum – Platon If jú sá gi Fó rum – nyá ri, egy he tes nem zet kö zi tá -
bor Salz burg kö ze lé ben, az ECHA-Österreich és a Salz bur gi Egye tem Ne ve lés tu -
do má nyi Tan szé ké nek kö zös szer ve zé sé ben (Weyringer 2009). Sze re pe és cél ja
egy rész ről, hogy 50 te het sé ges, Eu ró pa bár mely or szá gá ból szár ma zó 15–19 év
kö zöt ti kö zép is ko lás diák Eu ró pa sok fé le sé gét megis mer je, és meg ta pasz tal ja
azt, hogy a kü lönb sé gek el le né re le het ha son ló sá go kat, azo nos sá go kat ta lál ni,
más rész ről pe dig az, hogy eu ró pai pol gá ri ön tu da tuk fej lesz té sé hez se gít sé get
kap ja nak. 

A meg ne ve zés – eu ró pai pol gá ri ön tu dat – olyan, a be lá tás és dön tés ké pes ség
fej lesz té sén ala pu ló mód szer, mely nek ré vén a fia ta lok ké pe sek lesz nek ha té ko -
nyan kép vi sel ni ér de kei ket, sőt a sze mé lyes szin ten túl me nően ké pe sek lesz nek
dön te ni sa ját nem ze tük és or szá guk gaz da sá gi, po li ti kai, tu do má nyos kér dé sei -
ben, il let ve ké pe sek lesz nek eze ket a kri ti kus kér dé se ket eu ró pai vi szony lat ban
el he lyez ni és megítél ni. 

Az eu ró pai pol gá ri ön tu dat fej lesz té se olyan té ma kö rök se gít sé gé vel le het sé -
ges, me lyek min den tag ál lam ban ak tuá li sak, ám együt tes fel dol go zá suk so rán a
diá kok sa ját nem ze tük, nem ze ti sé gük szem pont jai sze rint ér vel nek, vi tat koz -
nak. A né ző pon tok és ér vek di rekt üt köz te té se le he tő vé te szi a diá kok szá má ra,
hogy felis mer jék, mi kü lön böz te ti meg őket a töb bi nem zet ál lam pol gá rai tól, 
il let ve, mi lyen kiin du lá si pon to kat ké pe sek fel tár ni a köl csö nös megér tés hez,
mely vé gül a nem ze tek kö zöt ti to le ran ciá hoz és a vá zolt prob lé ma – az úgy ne ve -
zett di lem ma tör té net – kö zös, egyetér tő megol dá sá hoz ve zet. (Weyringer–Patry
2005; Weyringer 2009).

A prog ram cél jai kö zött sze re pel to váb bá, hogy olyan azo nos ér dek lő dé sű és
ké pes sé gű fia ta lok ta lál koz za nak, akik ké szen áll nak ar ra, hogy az eu ró pai kö-
 zös sé get érin tő té mák ban el mé lyed je nek, majd a vi ta fo lya ma tok so rán lét re hoz -
zák és megél jék az eu ró pai pol gá rok ha gyo má nyo san lé te ző tör té nel mi, föld raj zi
össze tar to zá sát, men tá lis ro kon sá gát. Az itt kö tött ba rát sá gok or szág ha tá ro kon
túl mu tat nak, hi szen a prog ram konk rét, kéz zel fog ha tó cél ja a föld raj zi tá vol sá -
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go kon átíve lő, tar tós kap cso lat rend sze rek lét re ho zá sa, me lyek megala poz hat ják
az új, to le ráns – te het sé gük ből adó dóan ve ze tő szin tű – eu ró pai pol gár ság lét re -
jöt tét (Weyringer 2009).

A to le ran cia lét re jöt té nek el ső és leg fon to sabb ál lo má sa az interkulturális
megér tés gya kor lá sa. A pro jekt több nyel vű sé ge mel lett a ta nu lók nak meg kell
küz de niük az uniós té mák nyúj tot ta ne héz sé gek kel, meg kell ta nul niuk megér -
te ni és el fo gad ni egy más el té rő gon dol ko dás mód ját, ál lás fog la lá sát, me lyek kü-
 lön bö ző sé ge kul tu rá lis, po li ti kai-tör té nel mi ha gyo má nyok hoz ve zet he tő vissza.
A to le ran cia kiala ku lá sá nak elő fel té te le az a felis me rés, hogy a má sik né ző pont -
já nak is lét jo go sult sá ga van. A Platon If jú sá gi Fó rum ki vé te les le he tő sé get kí nál
a részt ve vő ta nu lók nak, hogy a kö zös mun ka, il let ve egyéb te vé keny sé gek so rán
megis mer jék egy mást, egy más kul tu rá lis hát te rét, és en nek kö vet kez té ben ké pe -
sek le gye nek ar ra, hogy ön ma gu kat, nem ze ti ho va tar to zá su kat is na gyobb ösz-
sze füg gé sek ben szem lél jék. 

A prog ram a kö vet ke ző ket kí nál ja a részt ve vők nek:
– in ter disz cip li ná ris esz me cse re és kom mu ni ká ció, kü lön bö ző te rü le tek re

sza ko so dott fia tal te het sé gek kö zött;
– kiemel ke dő ké pes sé gű és szak tu dá sú fia ta lok nem ze tek kö zöt ti együtt mű -

kö dé se; 
– el té rő tu dás bá zi son ala pu ló vi ta mód sze rek megis me ré se;
– ak tív vé le mény cse re a ku ta tá sok ér ték sza bad sá gá ról;
– köz re mű kö dés a kö zös eu ró pai ér ték- és tu dás kö zös ség kiala kí tá sá ban,

mely a kul tu rá li san sok ré tű Eu ró pá hoz iga zo dik.

A prog ram megál mo dó ja, szer ve ző je és ve ze tő je 2004 óta Mag. Dr. Sieglinde
Weyringer, a Salz bur gi Egye tem Ne ve lés tu do má nyi Tan szé ké nek ta ná ra (Wey-
ringer 2009). E fe je zet szer zői 2010 feb ruár já ban is mer ked tek meg ve le és hal lot -
tak tő le elő ször te het ség gon do zó tá bo rá ról, majd 2010 áp ri li sá ban, a Bécs ben
meg ren de zett ECHA-konferencián vált bi zo nyos sá, hogy a prog ra mot ta nul má -
nyoz hat ják is. 

A ku ta tás mód sze re a te rep mun ka volt. Négy na pon ke resz tül ta nul má nyoz -
hat tuk a prog ra mot, nem csak meg fi gye lői mi nő ség ben, ha nem al kal man ként
akár részt ve vő ként is. A négy nap so rán al kal munk nyílt in ter júk ké szí té sé re
mind a ta ná rok kal, mind pe dig a részt ve vő fia ta lok kal, va la mint a cso port fog lal -
ko zá sok (workshopok) meg fi gye lé sé re. Kéz hez kap tunk azok ból a kér dő ívek ből
is, ame lye ket a ta nu lók megér ke zés kor, il let ve min den nap a fog lal ko zá sok vé gén
ki töl töt tek, ter mé sze te sen név nél kül. Az el ső, két ol da las kér dő ív az eu ró pai pol-
 gá ri lét alap ér té keit és kér dé seit érin ti az egyén szem pont já ból. A to váb bi kér dő -
ívek cél ja, hogy a sze mi ná riu mi mun ka egyes fá zi sai után do ku men tál ha tó le-
 gyen az ér té kek fon tos sá gi sor rend jé nek és az ál lás pon tok nak a vál to zá sa, hogy a
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pro jekt vé gén lát ha tó vá vál jon az a fo lya mat, mely nek men tén a ta nu lók kiala kí -
tot ták a tör té net tel kap cso la tos vég ső ér ték rend jü ket és ál lás pont ju kat. Ér de kes
le het lát ni, hogy egy adott cso por ton be lül, egy adott té mát te kint ve lét re jö het-e
a ta nu lók kö zött egy egy sé ges ér ték rend vagy/és kö zös ál lás pont.

A prog ram fel tér ké pe zé sét se gí tet te eze ken kí vül egy „ott hon ról ho zott”, elő re
összeál lí tott kér dő ív, mely cél irá nyo san tár ta fel a te het ség gon do zó prog ram mű-
 kö dé sét. A kér dő ívet a Ma gyar Te het ség se gí tő Szer ve ze tek mun ka cso port ja ál lí -
tot ta össze a nem zet kö zi jó gyakorlat a mo del le ket gyűj tő szak em be rek szá má ra.

2. A te het ség gon do zó prog ram rész le tes be mu ta tá sa

2.1. A prog ram felépí té se és jel lem zői

A prog ram, mely je len leg Platon Jugendforum né ven fut, több je len tős átala ku -
lá son ment ke resz tül. Kez det ben Archimedes-programnak hív ták, de a ta ná ri
csa pat ki cse ré lő dé sé vel át ne vez ték és kiala kí tot ták je len le gi for má ját, kon cep -
ció ját. A név vál toz ta tás be szé des, Platon fi lo zó fiá ja, ne ve lé si mód sze rei na gyon
ha son lóak ah hoz, ami a prog ram alap ját ké pe zi: ta nu lás dia ló gu so kon ke resz tül,
ér ve lé si rend sze rek felál lí tá sa, ma ga sabb szin tű vi ta tech ni kák el sa já tí tá sa, vé le -
mény for má lás. 

A prog ram „lel ke” a már em lí tett Mag. Dr. Sieglinde Weyringer, aki nek szak-
 te rü le te a te het ség gon do zás. A ta nár nő ál ta lá nos is ko lai ta nár ként dol go zott 
ko ráb ban, majd te het ség gon do zás sal kez dett el fog lal koz ni, és fo ko za to san az
ECHA te het ség gon do zó, eu ró pai szín te rű szer ve zet ve ze tő jé vé lé pett elő. Mun-
 ká ja so rán ke rült kap cso lat ba a tá bor ban cso port ve ze tői feladat tal meg bí zott ta-
 ná rok kal, akik éven te egy szer, a tá bor ide jén dol goz nak csak együtt. 

Ér de mes át te kin te ni, hogy mi lyen te rü le tek szak em be rei vol tak a 2010-es tá -
bor cso port ve ze tői/ta ná rai:

• Dipl. Päd. Richard Pirolt, ál ta lá nos is ko lai ta nár a Bécs-Krems-i Egy há zi Pe da gó giai Fő is ko -
la Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko lá já ban (Volksschullehrer an der Übungsvolksschule der Kirch-
liche Paedagogische Hochschule – KPH – Wien-Krems

• Dipl. Päd. Annette Resch, ál ta lá nos is ko la fel ső ta go za tát je len tő sza kis ko lai ta nár nő, je len -
leg a fel nőttkép zés ben ta nít a salz bur gi BFI-n (Hauptschullehrerin, unterrichtet derzeit in
der Erwachsenenbildung am BFI Salz burg (Berufsförderungsinstitut)

• Markus Präauer, egész ség ügyi sza kis ko lá ban ta nít a SALK-on, Salz burg ban (unterrichtet an
der Krankenpflegeschule der SALK (Salzburger Allgemeine Landeskrankenanstalten)

• Helen Franke, a Ber li ni Hum boldt Egye te men ta nul, kom mu ni ká ció sza kon (studiert an der
Hum boldt Universität Ber lin Kommunikationswissenschaft)

• Mag. Dr. Sieglinde Weyringer, Dipl. Päd., a Salz bur gi Egye tem Ne ve lés tu do má nyi Tan szé -
kén ta nár se géd (Universitätsassistentin am Fachbereich Erziehungswissenschaft, Universi-
tät Salz burg)
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Az el múlt 7 év ben a prog ram je len tős hír név re és is mert ség re tett szert. Ma
már Eu ró pa szá mos or szá gá ból vonz za a fia ta lo kat, akik kö zül né há nyan már
prog ram koor di ná tor rá, il let ve ta nár rá nőt ték ki ma gu kat. A 2010-es tá bor mun-
 ká ját is négy „vissza já ró” tá bo ro zó se gí tet te (Christina Schlesinger, Leo Bettini,
Florin Dobrescu, Samuel Alonso), akik ugyan élet ko ru kat te kint ve ki szo rul tak
már a prog ram ból, mégis meg ta lál ták a mód ját, hogy is mét kap cso lód has sa nak
a tá bor hoz.

A ta nu lók be vá lo ga tá sa egyé ni el bí rá lás alap ján tör té nik, me lyet a prog ram
ve ze tői csoportja vé gez el. Eu ró pa majd nem min den or szá gá ból ér kez nek je lent -
ke zők, ami an nak kö szön he tő, hogy a prog ram ról nem csak Auszt riá ban, ha -
nem szer te egész Eu ró pá ban (Lit vá niá ban, Észtor szág ban, Lettor szág ban, Ro-
 má niá ban, Bul gá riá ban, Tö rökor szág ban, Gö rögor szág ban, Por tu gá liá ban, Né-
 metor szág ban, Ang liá ban, Dél-Ti rol ban, Ma gyaror szá gon, Csehor szág ban,
Len gyelor szág ban, Szlo vé niá ban, Szlo vá kiá ban, Fran ciaor szág ban és Fehér-
oroszországban) in for mál ják az is ko lá kat, egye sü le te ket, if jú sá gi szer ve ze te ket.
A prog ram már a kez de tek től kap cso lat ban állt/áll a kör nye ző EU-s or szá gok te-
 het ség gon do zó szer ve ze tei vel (pl. a Bildung und Begabung e. Verein Deutsch-
landdal), is ko lák kal (pl.: Humboldt-Gymnasium Pots dam), min den olyan is ko -
lá val, ahol Europa Klasse – Eu ró pa Osz tály – mű kö dik, a Goe the In té zet tel, és
már régóta mű kö dő te het ség pon tok kal Dél-Ti rol ban és Gö rögor szág ban. 

A ta nu lók egy ré sze az or szá gos, il let ve te rü le ti ver se nye ken elért ered mé nyei
alap ján nye ri el a le he tő sé get a tá bor ban va ló rész vé tel re. A kör nye ző or szá gok
(Né metor szág, Fran ciaor szág, Olaszor szág) or szá gos nyel vi ver se nyei nek győz-
 te sei pél dául kü lön díj ként kap ják/kap hat ják a tá bor ban va ló rész vé tel le he tő sé -
gét. A kép zés ben részt  ve vők na gyobb ré sze azon ban egy sze rűen csak je lent ke -
zik a meg hir de tett prog ram ra – 2010-ben 350 eurós rész vé te li dí jért. A prog ram
te hát olyan te het ség gon do zó prog ram nak te kint he tő, mely ben a te het ség azo no -
sí tá sa je len van ugyan, de nem kap ki zá ró la gos sze re pet.

Ér de mes át te kin te ni, ho gyan ala kult pél dául a 2010-es tá bor részt ve vői nek
szá ma az or szá gok megosz lá sa sze rint, va la mint hogy há nyan kap ták meg a tá-
 bor ban va ló rész vé tel le he tő sé gét kiemel ke dő tel je sít mé nyük ju tal ma ként. Az 51
részt ve vő ből 22 ta nu ló ér ke zett Né metor szág ból, 6-an jöt tek Auszt riá ból, Olasz-
or szág ból, Spa nyolor szág ból és Ro má niá ból, 2-en Fran ciaor szág ból és Gö rögor -
szág ból, egy tanuló pe dig Csehor szág ból. Meg fi gyel he tő, hogy Kö zép- és Ke let-
Eu ró pa or szá gait nem vagy csak na gyon ke ve sen kép vi sel ték, pe dig kü lö nö sen
en nek a tér ség nek len ne szük sé ge ar ra, hogy te het sé ges diák jai ön tu da tos, le he -
tő sé gei ket jól is me rő és hasz ná ló eu ró pai pol gá rok ká vál ja nak. Az 51 diák ból 20
volt fiú, 31 pe dig lány, és össze sen 10 ta nu ló nyer te meg a le he tő sé get né metor -
szá gi idegennyelvi ver se nyek győz te se ként, hogy a tá bor részt ve vő je le gyen. 
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Bár a prog ram ba tör té nő be ju tás ke vés bé sza bá lyo zott, a vá lo ga tás nak mégis
meg van nak a ma ga kri té riu mai. Ezek alap ján a je lent ke zők nek mo ti vált nak és
nyi tott nak kell len niük a megadott té mák kal kap cso lat ban, el vár ják tő lük az ön-
 ál ló ku ta tás és in for má ció fel dol go zás ké pes sé gét, va la mint az ér ve lé sen ala pu ló
vi ta kész sé get. A rész vé tel hez elő re meg ha tá ro zott felada tok kal is ké szül niük kell
a ta nu lók nak, akik vál lal ják az is ko lai szü net ben a ta nu lást. A kö vet ke ző kér dé -
se ket aján lott át gon dol niuk:

– mi lyen eu ró pai té mák ér de kel nek, s azok kal kap cso lat ban mi a sze mé lyes
vé le mé nyed, ál lás fog la lá sod; 

– új ság cik ke k a té ged ér dek lő té mák ról;
– ho gyan gon dol kod nak ezek ről a dol gok ról a ba rá taid;
– mi a nyil vá nos ál lás pont ezek ről a kér dé sek ről a ha zád ban;
– van-e ép pen ak tuá lis vi ta té ma a mé diá ban, ha igen, mi ről.

A prog ram hi va ta los mun ka nyel ve – a ven dég lá tó or szág, Auszt ria miatt – a
né met, má so dik nyelv az an gol, amit a sze mi ná riu mi cso port mun kák köz ben, a
pre zen tá ciók ide jén, va la mint a kö zös reg ge li eliga zí tá sok nál hasz nál nak, igény
sze rint. A har ma dik nyelv ter mé sze te sen a részt ve vők anya nyel ve, ha nem esik
egy be az elő ző ket tő vel. A vi ták gyak ran több nyel ven is zaj la nak egy-egy cso-
 por ton be lül. A diá kok ilyen hely ze tek ben meg ta nul ják, ho gyan le het a nyel vi
ne héz sé ge ket le küzd ve ér vel ni, egy más gon do lat me ne tét kö vet ni és megér te ni,
vé gül pe dig kö zös ál lás pon tot kiala kí ta ni. Ez nagy fo kú ru gal mas sá got igé nyel
min den ta nu ló tól.

Az egy he tes tá bort már 7 éve ugyanazon a hely szí nen ren de zik meg, Salz-
 burg tól nem messze, Obertrum te le pü lé sen, egy If jú sá gi és Csa lá di Ven dég ház
ne ve ze tű in téz mény ben (Jugend- und Familiengästehaus Obertrum), mely ki fe -
je zet ten kol lé giu mi és tá bo roz ta tás jel le gű te vé keny sé get foly tat. Az épü let együt -
tes fek vé se miatt is, ám el ső sor ban el ren de zé se és fel sze relt sé ge miatt bi zo nyult
re mek vá lasz tás nak. 

Salz burg is mert tu risz ti kai köz pont Auszt riá ban, so kan kí ván csiak Mo zart
szü lő vá ro sá ra, ahol a tá bor ide jén ál ta lá ban a Salz bur gi Nyá ri Ün ne pi Já té kok
zaj la nak. A tá bor hely szí ne csu pán 20 perc re van Salz burg köz pont já tól, mely
igen jól meg kö ze lít he tő cél ál lo más min den eu ró pai szá má ra.

Az épü let együt tes ben kol lé giu mi rész, óriá si ebéd lő, tor na te rem, sze mi ná -
riu mi ter mek, szá mí tó gé pes la bo rok – ter mé sze te sen internet-hozzáféréssel – és
egy nagy előadó állt a tá bor la kók ren del ke zé sé re. A sze mi ná riu mi ter mek ben a
táb lán és a pre zen tá ciós fa lon kí vül tech ni kai be ren de zé sek is az alap fel sze re lés -
hez tar toz tak – pl. té vé, CD le ját szó, nyom ta tó –, a tá bor szer ve zői pe dig gon dos -
kod tak pa pí rok ról, tol lak ról, filc tol lak ról, ra gasz tó ról, gyur má ról és egy vi deo -
ka me rá ról, me lyet a diá kok film for ga tá sá hoz is hasz nál hat tak – hasz nál tak is.
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A nagy előadó (pro jek tor ral, erő sí tők kel, mik ro fon nal, lap top pal) volt a te vé -
keny sé gek kiin du ló- és vég pont ja.

Mint lát ha tó, a prog ram mű kö dé sé hez szük sé ges alap ve tő fel sze re lé sek el ső -
sor ban a hely szín függ vé nyei. Ezen fe lül a tá bor szer ve zői és ta ná rai ab ból a mi-
 ni má lis tá mo ga tás ból gaz dál kod hat nak, amit né hány ci vil szer ve zet nyújt ne kik,
il let ve ami rek lá mok ból, eset le ges szpon zo rok tól még be fo lyik. A diá kok ál tal
be fi ze tett rész vé te li díj (sze mé lyen ként 350 euró) a szál lás költ sé geit, va la mint az
ét ke zé se ket fe de zi. A ta nu lók kö zül azon ban töb ben az or szá guk ban foly ta tott
ta nul má nyi ver se nyek dí ja zott he lye zé se ként, nye re mény ként kap ták a tá bor ban
va ló rész vé tel le he tő sé gét, il let ve más eset ben, az adott is ko la te het ség gon do zó
prog ram já nak ré sze ként, az is ko la anya gi tá mo ga tá sát él vez ve ju tot tak el a tá-
 bor ba, de ter mé sze te sen e mö gött is meg ta lál ha tó volt a diák ta nul má nyi tel je sít -
mé nye. Az eset le ge sen még fenn ma ra dó összeg ből tud ják a prog ram ban ok ta tó
ta ná rok dí ja zá sát megol da ni. Sieglinde Weyringer sok szor em lí tet te is, hogy a
tá bor szer ve zé sé nek, fenn tar tá sá nak leg kri ti ku sabb pont ja az anya gi hát tér biz-
 to sí tá sa, mi vel az ál lam sem mi lyen tá mo ga tás sal nem se gí ti ezt a nem zet kö zi leg
is elis mert pro jek tet. Auszt riá ban je len leg csak az is ko la rend sze ren be lü li te het -
ség gon do zás ré sze sül het ál la mi tá mo ga tás ban, az azon kí vül eső nem.

A tá bor legin kább olyan gon do zó prog ram nak te kint he tő, mely ben az er köl -
csi gon dol ko dást, dön tés ké pes sé get és fe le lős ség vál la lást érin tő té ma kö rök ben
igye kez nek ha tást gya ko rol ni a ta nu lók ra. E fo lya mat ter mé sze te sen – mint ké-
 sőbb ol vas ha tó lesz majd a prog ra mok és mo du lok leírá sá ban és elem zé sé ben –
nem il lesz ke dik min den ta nu ló sze mé lyi sé gé hez, ugyanak kor meg le pő ha tást
ké pes gya ko rol ni a (fejlődéslélektani szem pont ból) pubertáskorban lé vő gyer-
 me kek gon dol ko dá sá ra, ér ték rend sze ré re és at ti tűd jé re.

Az egy he tes prog ram egy sze rűen felépí tett: az el ső és utol só nap az ér ke zés-
eluta zás nap ja, a köz tes 5 nap a mun ka nap, mely kö rül be lül 8 óra kor kez dő dik és
min den eset ben kö zös es ti prog ram mal ér vé get. Az ér ke zé si nap nyi tó est je
nem csak is mer ke dé si for ma, ha nem egy ben az 5 mun ka nap mű kö dé sé nek az is-
 mer te té se is. A mun ka na po kon pa ral lel mó don mű hely mun ka for má ban zaj ló
mo du lok fut nak, me lyek té má ja adott fó kusz pon tok kö rül fo rog. Ezek re a je-
 lent ke zés sza ba don tör té nik. A wokshopokba je lent ke ző ta nu lók nem vált hat -
nak cso por tot a hét fo lya mán, mi vel a mo du lok jel le gé ből adó dóan fo lya ma tos
és cso por tos mun ká ra van szük ség az adott cél tel je sí té sé hez.

Az adott mun ka nap két na gyobb rész ből áll, a dél előtt 3 órá ja a cso port té má -
já nak elem zé se és meg vi ta tá sa, a dél utá ni 2 óra pe dig ku ta tás a dél előtt fel me rült
kér dé sek meg vá la szo lá sá ra, a té má ban va ló el mé lyü lés re.

A ké ső dél utá ni idő szak ban sza ba di dő, il let ve te ma ti kus sza ba di dős prog ra -
mok is van nak. Ezek kö zül ta lán a kö zös vá ros né zést, a kö zös ének lést és ze ne -
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mű sort (ahol a ta nu lók ma guk al kot nak ze ne kart), va la mint a tánc is ko lá ban va -
ló rész vé telt ér de mes kiemel ni.

A kö zös he ti prog ra mot, a prog ram szem pont já ból, két je len tő sebb ese mény
ta gol ja. Egy részt, két és fél mun ka nap után (ál ta lá ban va sár na pi ér ke zést szá-
 mol va, szer dán) úgy ne ve zett Fó rum ala kul, ahol min den cso port az ad dig ál ta la
el vég zett pro jek tet-ku ta tást pre zen tál ja a tel jes részt ve vői kör előtt, akik er re a
pre zen tá ció ra sza ba don rea gál hat nak és vé le mé nyez he tik azt. A hall ga tók ter-
 mé sze te sen az el ső mun ka nap ér te sül nek már er ről a pre zen tá ció ról, és sza ba -
don ké szül het nek ar ra. A cso por tok ve ze té se de mok ra ti kus lég kör ben fo lyik, a
cso port ve ze tők igye kez nek moderátori sze re pet be töl te ni, in kább te re lik a cso-
 port fo lya ma tot, mint ve ze tik azt.

A prog ram szak mai hát te rét az úgynevezett VaKE-pro jekt mód szer je len ti
(rész le tes leírá sát lásd ké sőbb), mely tu laj don kép pen di lem ma hely ze tek kö ré
szer ve ző dő vi ta-dis kur zus cso por tos szin ten, idő sza kos egyé ni fe le lős ség vál la -
lás sal. A di lem ma hely ze tek mindegyi ke írás ban meg fo gal ma zott, kb. egy A/4-es
hosszú sá gú tör té net, mely ben az eu ró pai or szá go kat érin tő, ko moly er köl csi
prob lé mát tar tal ma zó tör té net sze re pel, ál ta lá ban egy fő sze rep lő sze mé lyes élet-
 tör té ne tén ke resz tül be mu tat va, mely ben a dön té si szi tuá ció gyak ran gaz da sá gi,
tár sa dal mi, po li ti kai kér dé se ket érint.

A kü lön bö ző, pa ral lel mó don fu tó mun ka cso por tok egy más tól el kü lö nül ten
dol goz nak, a fen ti VaKE-modell el vei alap ján, me lyet a cso port ve ze tők hi va tot -
tak tar ta ni, mint idő be li, tar tal mi és szak mai ke re tet. A ta nu lók, amennyi re ez le-
 het sé ges, ke ve red nek a cso por ton be lül is, de ter mé sze te sen a sza ba di de jük ben
sza ba don kom mu ni kál hat nak a felada tok ról. A cso por tok ban va ló rész vé tel
nem kö te le ző, ön kén tes jel le gű, a sza bad vé le mény cse re és a cso port ta gok
egyen lő sé ge a leg fon to sabb ve zér mo tí vu mok.

A kom mu ni ká ció fo lya ma ta nem csak me ta kom mu ni ká ciós szin ten, ha nem
a tel jes kö rű mul ti mé dia szint jén is tá mo ga tott, a ta nu lók a tá bor ide je so rán tel-
 jes hoz zá fé rést és esz kö zö ket kap nak az internet, pro jek tor, vi deo ka me ra és más
tech ni kai esz kö zök hasz ná la tá hoz. A cso port ve ze tők ki fe je zet ten tá mo gat ják a
vo nat ko zó té ma kör ben fel me rü lő kér dé sek ku ta tá sát.

2.2. A VaKE (Values and Knowledge Education)- mo dell is mer te té se 

A mo dellt Jean-Luc Patry, a salz bur gi egye tem ne ve lés tu do má nyi tan szé ké nek
ve ze tő je és pro fesszo ra hoz ta lét re, az ér ték- és tu dás ala pú ta ní tás fej lesz té se és
ha té ko nyab bá té te le cél já ból. Ez olyan ta ní tá si mo dell, amely bár mi lyen ta nu lá si
fo lya mat ba il leszt ve vagy akár ön ál ló mód szer ként is al kal mas a ta nu lók er köl csi
gon dol ko dá sá nak és ér ték rend sze ré nek a fej lesz té sé re olyan konk rét tu dás anyag
ta ní tá sán ke resz tül, mely nek meg szer zé sé ben a diák ak tív sze re pet ját szik.
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A ta ní tá si mo dell so rán a kohlbergi er köl csi di lem ma tör té ne tek hez ha son ló
tör té ne te ket dol goz nak fel a ta nu lók. En nek so rán nem csak a tör té ne tek mo rá lis
ta nul sá gai ke rül nek a kö zép pont ba (lásd ér té kek ta ní tá sa), ha nem a hall ga tók
ma guk is in for má ció kat gyűj te nek az er köl csi tör ténet tel kap cso lat ban (lásd tu-
 dás szer zés), és eze ket az in for má ció kat cso port mun ka ke re tén be lül meg vi tat ják
(Weinberger–Patry–Weyringer 2007).

A mo dell fő vo ná sai alap ján a ta nu lás nem az in for má ciók passzív fel vé te lé -
nek fo lya ma ta ként zaj lik, ha nem az új tu dás tar tal mak hasz nál ha tó sá gá nak ak tív
vizs gá la ta ként, mely ta nu lá si fo lya mat ré vén egye di és egyé ni va ló ság konst ruá -
ló dik. A va ló di ta nu lás ak kor kö vet ke zik be, ami kor az em ber olyan prob lé má val
konf ron tá ló dik, ame lyet ko ráb bi tu dás bá zi sá val nem volt ké pes megol da ni, de
ah hoz, hogy a ta nu lás so rán meg szer zett in for má ciók hasz nál ha tó sá gát megítél -
hes sük, a ta nu lás nak in terak tív fo lya mat ként kell mű köd nie. Ez az in terak ti vi tás
a ke ret fel té te le az op ti má lis ta nu lás nak, tar tal mi kö ve tel mé nye azon ban, hogy a
ta nár olyan tan tör té ne te ket ál lít son össze, mely a ta nu lók nál kog ni tív konflik tu -
so kat idéz elő. En nek so rán, il let ve a ta nu lók ön ál ló mun ká ja köz ben, mely nek
ré vén tu dás anya gu kat egy ben bő ví tik és egy ben felül is vizs gál ják, a ta nár a kí sé -
rő sze mély sze re pét ve szi fel. Ezt a sze re pet mind a szak mai ki hí vás, mind a szak-
 mai tá mo ga tás ol da lá ról legin kább az „olyan ke ve set, amennyit csak szük sé ges,
de oly so kat, amennyit csak le het sé ges” mot tó val ér de mes jel le mez ni.

A fen tiek alap ján az in terak tív ta nu lá si fo lya mat köz pon ti ele mei ként az in-
 for má ció ke re sé se és az „együtt mű kö dés a ri va li zá lás he lyett” elv ér vé nye sü lé se
je le nik meg. A di lem ma tör té ne tek (vagy tan tör té ne tek) ki vá lasz tá sá nál azon ban
fi gyel ni kell ar ra, hogy a kö zös mun ka so rán erős el kö te le ző dés és be vo nó dás
ala kul hat ki a ta nu lók ban a vá lasz tott té má val kap cso lat ban. Ter mé sze te sen ezek
a tör té ne tek az ak tuá lis eu ró pai ese mé nyek nek meg fe le lően va riál ha tók.

A cso por tok ke ret fel té te leit úgy kell lét re hoz ni, hogy a ta nu lók szá má ra a leg-
 na gyobb ön ál ló sá got biz to sít sák a kö zös és egyé ni mun ká hoz. Az in terak ti vi tás
manifeszt meg je le né si for má ja a cso port tel je sít mény szint jén min den eset ben
egy kö zös pro jekte lőadás, mely tar tal mi lag és mi nő sé gi leg is tük rö zi a té má val
kap cso la tos fej lő dést.

Mint a fen tiek ből lát ha tó a ta nár sze re pe ke ve re dik a ha gyo má nyos is ko lai
pe da gó gus és a mediátori sze rep kör rel, ér de mes te hát a ta nár sze re pé nek jel-
 lem zőit rész le tez ni. A prog ram mű kö dé se so rán le het sé ges sze re pek kö zül a
mo de rá tor, a mediátor és a tá mo ga tó sze rep kör emel ke dik ki, me lye ket a ta -
nár szak ér tel me kap csol össze ko he rens és hi te les je len ség gé. En nek ré vén a ta -
nár részt vesz a mun ká ban, hi szen te vé keny sé gé nek kö zép pont já ban el ső sor -
ban a di lem ma tör té net ré vén ki bon ta ko zó prob lé ma hely zet megol dá sá nak se-
 gí té se áll.
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A VaKE-modell so rán eléren dő és el sa já tí tan dó cé lok, a ta nu lók szem pont já -
ból, legin kább a kognició szint jén ír ha tók le. Mi vel a kö zös cso port mun ka kö-
 zép pont já ban a dia ló gus és a vi ta áll, ezért a kom mu ni ká ció mi nő sé gi és tar tal mi
mű kö dé se legin kább a tu dás, megér tés, meg va ló sí tás, ana lí zis, szin té zis, ér té ke -
lés kog ni tív mű ve le tei nek mű kö dé sét ser ken ti, me lyek ré vén, a vi ta di na mi ká ja
so rán, időbehatárolt valóságkonstruktumok jön nek lét re, me lyek lé nye ge a má -
sik szem lé le té nek és kog ni tív at ti tűd jé nek megis me ré se, elem zé se, el fo ga dá sa,
el ve té se. Bár hon nan, bár mely cso port tag irá nyá ból is te kint jük, a ta nu lás várt
ered mé nye: a kog ni tív fle xi bi li tás lét re jöt te.

A fen tebb leírt ered mény eléré se sa já tos mun ka tech ni ká kat igé nyel, me lyek
kö zül kieme len dő a Brainstorming, a Mindmap-technika, a port fó lióké szí tés,
va la mint a WALK-technika.

Ez utób bi ré szei:
Sza kasz 1: Írj fel cím sza vak ban annyi le het sé ges té mát és prob lé mát, amennyit
csak tudsz. Írj fel mi nél több jel lem zőt/ér té ket cím sza vak ban, amennyit csak
tudsz.
Sza kasz 2: Me lyik prob lé ma a leg fon to sabb sze rin ted? Rend sze rezd a prob lé má -
kat hie rar chi ku san. Me lyik jel lem ző tű nik a leg fon to sabb nak szá mod ra? Rend-
 sze rezd az ér té ke ket hie rar chi ku san.
Sza kasz 3: A leg fon to sabb prob lé má hoz fo gal mazz meg mi nél több kér dést.
A kér dé se ket ren deld hoz zá az egyes tu do mány te rü le tek hez.
Sza kasz 4: Vá la szold meg a kér dé se ket, és pró bálj  megol dást ta lál ni. Írj rö vid
szö ve ges iro dal mi fel jegy zé se ket.

A VaKE-projektek prototipikus fo lya ma ta (1. táb lá zat).

Te vé keny ség Tar ta lom Tár sas for ma

1 A tan tör té net/di lem ma hely zet 
pre zen tá lá sa
Brainstorming: Tu dás és Ér té kek

Be ve ze tés, tar ta lomma gya rá zat, el ső  
vé le mény cse re. Mi a prob lé ma?  
Mi lyen ér té kek ről szól a tör té net?

osz tály  
szint jén  
tör té nik

2 Refl e xió / Proflexió 
WALK (sza kasz 1 és sza kasz 2)
Ér té kek hie rar chiá ja, 
Mindmap, Portfólió

Mi jut eszem be a di lem ma tör té net ről? 
Mi a vé le mé nyem? Miért így gon do lom? 
Mi lyen ér té ke ket ta lál tam és mi lye ne ket 
kö ve tek én?

egyé ni  
fel dol go zás 
szint je

3 El ső dön tés ho za tal Ki sza vaz mel let te? El le ne? Ki nem tud 
dön te ni?

osz tály  
szint jén  
tör té nik

4 Az el ső di lem ma tör té net  
vi tá ja

Miért sza vaz tál mel let te? Miért sza vaz tál 
el le ne? Mi ről sza va zunk egyál ta lán?

osz tály  
szint jén  
tör té nik

5 Refl e xió / Proflexió
WALK (sza kasz 3)
A Mindmap igény sze rin ti  
al kal ma zá sa, Portfólió

Ho gyan gon dol ko dom most a prob lé má-
ról? Mi lyen vé le mé nyem van most a prob-
lé má ról? Miért van így? Mi lyen kér dé seim 
van nak?

egyé ni  
fel dol go zás 
szint je

1. táb lá zat. A Platon Jugendforum workshopjainak be mu ta tá sa (Weyringer 2009)
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A prog ram struk tú rá já nak meg fe le lően min den al ka lom mal ak tuá lis, a fia ta -
lo kat ér dek lő és érin tő té ma kö rök ke rül nek be mu ta tás ra a tá bor egy hete so rán,
me lyek ke ret tör té net ként szol gál nak az eu ró pai polgáriöntudat-mot tó val jel zett,
a VaKE-módszerén ala pu ló, spe ciá lis, tehetségfejlesztés jellegű fo lya mat ki vi te -
le zé sé hez.

A fej lesz tés cél ja ne he zen meg fog ha tó, bár tar tal ma konk rét, hi szen olyan ér-
 té kek és at ti tűd hal ma zát je lö li meg vég cél ként, me lyek legin kább az er köl csi
gon dol ko dás fej lesz té sé vel ro ko nok. Ezál tal vá lik a prog ram ha tár te rü let té a te-
 het ség fej lesz tés ben, hi szen ne he zen mér he tő és de fi niál ha tó te rü let ke rül a kö-

6 A ta pasz ta la tok és in for má ciós 
igé nyek szük ség le té nek cse ré je

Mely ér vek erő sek? Mi lyen in for má ciók ra 
van szük sé gem sa ját ér veim hez?

cso por tos 
fel dol go zás

7 In for má ció ke re sés 
WALK (sza kasz 4)
A Mindmap igény sze rin ti  
al kal ma zá sa, Portfólió

A Mindmap igény sze rin ti al kal ma zá sa, 
Portfólió

cso por tos,  
va la mint 
egyé ni  
fel dol go zás

8 In for má ció cse re 
Cso por tos Mindmap ké szí té se

In for máld a mun ka cso por to dat az új  
té nyek ről! Ele gen dőek ezek az in for má-
ciók?

cso por tos 
szin tű  
fel dol go zás

9 Az in for má ciók szín té zi se 
Cso por tos Mindmap ké szí té se

Az osz tály in for má ciói nak és vég kö vet- 
 kez te té sei nek pre zen tá lá sa

osz tály  
szint jén  
tör té nik

10 Refl e xió / Proflexió 
WALK (összes sza kasz), Ér ték-  
hie rar chia, A Mindmap igény  
sze rin ti al kal ma zá sa, Portfólió

Ho gyan gon dol ko dom most a prob lé má-
ról? Mi lyen vé le mé nyem van most a prob-
lé má ról? Miért van így? Mi lyen kér dé seim 
van nak?

egyé ni  
fel dol go zás 
szint je

11 Má so dik dön tés ho za tal Ki sza vaz mel let te? El le ne? Ki nem tud 
dön te ni?

osz tály  
szint jén  
tör té nik

12 A má so dik di lem ma tör té net 
vi tá ja

Miért sza vaz tál mel let te? Miért sza vaz tál 
el le ne? Mi ről sza va zunk egyál ta lán?

osz tály  
szint jén  
tör té nik

13 Is mét lés: Pers pek tí va vál tás Az 5–12. lé pés is mé tel he tő, ha szük sé ges

14 Refl e xió / Proflexió 
WALK (összes sza kasz), Ér ték- 
 hie rar chia, a Mindmap igény  
sze rin ti al kal ma zá sa, Portfólió

Ho gyan gon dol ko dom most a prob lé má-
ról? Mi lyen vé le mé nyem van most a prob-
lé má ról? Miért van így? Mi lyen kér dé seim 
van nak?

egyé ni  
fel dol go zás 
szint je

15 Ál ta lá nos szin té zis
Zá ró előadás, Osztályportfólió

A fo lya ma tok le zá rá sa és össze fog la lás osz tály  
szint jén  
tör té nik

16 Ge ne ra li zá lás / Transz fer Vissza jel zés az egész pro jekt ről. Vi ta  
ha son ló té mák ról és prob lé ma te rü le tek ről

osz tály  
szint jén  
tör té nik

Meg jegy zés:   Dőlt be tű vel sze dett rész: ér ték vo nat ko zá sú összeil lés-el lenőr zés  
Alá hú zott szö veg rész: tu dás vo nat ko zá sú összeil lés-el lenőr zés 
Dőlt be tűs és alá hú zott szö veg rész: ér ték- és tu dás vo nat ko zá sú összeil lés-el lenőr zés
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 zép pont já ba, mely nem annyi ra a te het ség fej lesz tés ben nép sze rű in tel lek tuá lis
ké pes ség fej lesz té st je len ti, sok kal in kább a ne ve lés, a csa lá di té nye zők, és a kul tu -
rá lis hát tér sze re pét érin ti.

A kö vet ke zők ben be mu ta tás ra ke rü lő 4 mű hely fog lal ko zás te hát an nak pél-
 dá ja le het, hogy a fen tebb leírt cé lok ho gyan va ló sul nak/va ló sul hat nak meg a
prog ram mű kö dé se so rán. Az ál ta lunk meg lá to ga tott tá bor 5 té má já ból hely szű -
ke miatt most csak az a 4 ke rül be mu ta tás ra, me lyek legin kább hor doz ták a Pla-
ton Jugendforum sa já tos sá gát és jel lem zőit.

2.3. A Platon Jugendforum Workshop té mái 2010-ben

1. Az egyén és az elekt ro ni kus mé dia – ki szol gál ta tott ság vagy vé de lem?

2. Szo li da ri tásvál la lás és a tár sa dal mi igaz sá gos ság kér dé se

3. Ha tá rok nél kü li sze re lem, ba rát ság, kap cso la tok és mindezek tár sa dal mi ha -
tá rai

4. Me mó ria, agy és neurobiológia 

5. Mi is az EU: ma gas szo ciá lis ní vó val ren del ke ző gaz da sá gi tér vagy szo ciá lis
csőd tö meg?

1. Az egyén és az elekt ro ni kus mé dia – ki szol gál ta tott ság vagy vé de lem?
Ezen mű hely fog lal ko zás egyik sa já tos sá ga az volt, hogy a cso port ve ze tő (Helen
Franke) ko ráb ban több al ka lom mal is részt vett a Platon Jugendforum kép zé sé -
ben, így sa ját él ménnyel ren del ke zett, ami igen csak hi te les sé tet te őt és mun ká ját
a cso port ta gok sze mé ben.

A mo dul té má ja az interneten tör té nő ke res ke dés és rek lám hasz ná lat volt.
Mit, mennyit, ho gyan és ki nek le het az interneten rek lá moz ni? Tilt ja-e va la mely
írott vagy írat lan er köl csi kó dex, hogy internetes kö zös sé gek ada tait fel hasz nál va
cél zott rek lá mok kal bom báz zuk a kö zös ség tag jait? Van-e, és ha igen, ak kor ho-
 gyan mű kö dik az adat vé de lem?

A té ma kör höz tar to zó dilemmatantörténet egy üz le tem ber ről szól, aki IT
ter mé ke ket áru sít on li ne az Eu ró pai Unión be lül. Mi vel si ke res, vá sá rol egy on-
 li ne kö zös sé get (kö zös sé gi ol dalt) is. A kö zös sé gi ol dal tag jai nak ada tait hasz nál -
ja fel, hogy rek lám jai egy re ha té ko nyab bak és sze mély re sza bot tak le gye nek,
majd meg je le ní ti azo kat a ta gok blogjain és egyéb weboldalain. Ké sőbb tár sul
egy má sik üz le tem ber rel, aki vel az adat bá zi sai kat in teg rál ják. Csak ké sőn jön rá,
hogy üz let tár sa a tő le szár ma zó ada tok egy ré szét ar ra hasz nál ta, hogy sze ren -
cse já té kok kal fog lal ko zó weboldalán kis ko rú internetezőket anya gi lag ki hasz -
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nál jon, és netes sze ren cse já té kok ra csá bít son. Mit te het az üz le tem ber még a
bot rány ki tö ré se előtt?

A cso port szá má ra az el ső feladat a té ma megala po zá sa volt, me lyet az ál ta lá -
nos em be ri-hu má nus ér ték rend fel tér ké pe zé sé nek felada ta je len tett, azaz mi-
 lyen ér té ke ket tar ta nak a hall ga tók fon tos nak az élet ben, és eze ket mi lyen fon-
 tos sá gi hie rar chiá ba ren dez nék. Az internet elő ször a mé dia ol da lá ról ke rült
elő tér be mint a ha gyo má nyos mé diát fel vál tó új for má tum, kér dés ként fo gal ma -
zó dott meg, hogy a hall ga tók tisz tá ban van nak-e a net mű kö dé sé vel és felépí té -
sé vel. A ta nu lók szá má ra itt nyílt elő ször le he tő ség a ku ta tás ra és a vé le mény for -
má lás ra.

A to váb bi na pok en nek meg fe le lően épül tek fel: a hall ga tók egy re in kább el-
 mé lyül tek az elekt ro ni kus mé dia tör vé nyi sza bá lyo zá sá nak és po li ti kai hát te ré -
nek mű kö dé sé ben, megis mer ték en nek anya gi ha tá sait és jö ve del me ző sé gét, és
min de nekelőtt tám pon to kat sze rez tek az elekt ro ni kus mé dia szo ciá lis te rü let re
gya ko rolt ha tá sai ról.

A tá bor fe lé nél el ké szí tett pre zen tá ció nyers, de ért he tő volt, jól tük röz te a ta-
 nu lók po zi tív el fo gult sá gát az internet elő nyei vel szem ben. A pre zen tá ció ra a
cso por tos vissza jel zés ala csony in ten zi tá sú volt, de a tá bor ve ze tő je ár nyal ni pró-
 bál ta a té mát, a sze mé lyes érin tett ség szint jét hoz ta fel új szín folt ként.

A kö vet ke ző na pok ban a mo dul cso port tag jai ér ve ket fo gal maz tak meg az
internettel és a sze mé lyes ada tok ke zel he tő sé gé nek elő nyei vel és hát rá nyai val
szem ben, ér vei ket ada tok kal, sta tisz ti ká val és tör té ne tek kel tá maszt va alá.

A kö zö sen el töl tött hét mun ká já nak konk lú zió ja: az új mé dia új sza bá lyo kat
igé nyel(ne). Ezt a vé le ményt egy újon nan ké szí tett pre zen tá ció ke re tén be lül
szem lél tet ték a cso por tos fó rum előtt. A töb bi részt ve vő vissza jel zé sei po zi tí vak
vol tak; töb ben sze mé lyes (ne ga tív és po zi tív) él mé nyei ket fo gal maz ták meg az
internethasználattal kap cso lat ban.

A té ma és vo nat ko zá sai meg moz gat ták a ser dü lő ko rú fia ta lok gon dol ko dá sát
és fi gyel mét. A cso port ve ze tő sze re pe az egy hét alatt sa já tos jel le get mu ta tott.
Kez det ben érez he tő volt a cso port ve ze té si ta pasz ta lat hiá nya, a gya kor lat lan ság -
ból több té vesz tés és hosszú, fe les le ges nek tű nő tevékenységek folytatása tűnt fel.
A ké sőb bi na pok ban a hát tér ben fo lyó teammeg be szé lé sek ha tá sá ra a ve ze tő
„ma gá ra ta lált”, ké pes volt meg va ló sí ta ni a cso port de mok ra ti kus ve ze té sét és al-
 kal maz ni a VaKE-módszer irány el veit, azaz a hát tér be hú zód va se gí te ni a ta nu -
lók ön ál ló dön tés ho zá sát, vé le mény al ko tá sát és ku ta tá sát.

Az 5 pa ral lel  zajló mo dul kö zül – el te kint ve a prog ram ve ze tő ál tal ve ze tett
mo dul pro fiz mu sá tól – ez a mo dul fe lelt meg legin kább azok nak az el vek nek és
el vá rá sok nak, me lyek alap ján a Platon Jugendforum tá bor mű kö dik.
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2. Szo li da ri tás és a tár sa dal mi igaz sá gos ság kér dé se
A mo dul ve ze tő je egy ben a tá bor ve ze tő je és a prog ram gya kor la ti al kal ma zá sá -
nak to vább fej lesz tő je, Dr. Sieglinde Weyringer ta nár nő, aki ko ráb ban több éven
ke resz tül hasz nál ta a mód szert is ko lák ban, a te re pen dol goz va. 

A cso port mun ka fo lya mán le he tő sé günk nyílt a fo lya ma tos kon zul tá ció ra a
ve ze tő vel, aki rész le tes ma gya rá za tot adott a VaKE-módszerről, il let ve an nak
mű kö dé sé ről és di na mi ká já ról az ak tuá lis cso port ban.

A cso port di lem ma tör té ne te ak tuá lis kér dést érin tett: a gö rög ál lam csőd kap-
 csán az eu ró pai unió dön tés ho zó tes tü le té nek egyik tag ja, Maria, sze mé lyes er-
 köl csi vál ság ba ke rül. A ke let- eu ró pai or szág ból szár ma zó, sze gény csa lád ban
fel nö vő, a ta nul má nyait egy párt kö ze li kö tő dé sű ala pít vány ál tal fi nan szí ro zott
nő olyan dön tés hely zet be ke rül, mely nek so rán vá lasz ta nia kell a sa ját és a párt ja
ál tal el várt út kö zött, me lyek el len tét ben áll nak egy más sal.

A cso port he ti mun ká já nak felépí té se a ve ze tő ré szé ről a VaKE-modell el vei -
nek meg fe le lően tör tént: a sza bad vi ta és vé le mény for má lás állt a kö zép pont ban,
kiegé szít ve az in for má ció áram lás sza bad sá gá nak tá mo ga tá sá val és az in for má -
ció szer zés le het sé ges mód jai nak elő se gí té sé vel. Ez utób bi te rén az internethasz-
nálat ka pott kö zép pon ti sze re pet.

A ve ze tő cél ja, hogy a cso por tot al ko tó ser dü lő ko rú fia ta lok meg ta pasz tal ják
az el té rő vé le mé nyek ből kiala ku ló vi ta sza bály- és ér ték for má ló ere jét, il let ve
hogy meg ta pasz tal ják sa ját énhatékonyságukat azál tal, hogy a vi ta so rán meg-
 nyil vá nu ló vé le mé nyü ket sza ba don ki nyil vá nít hat ják és tu dá su kat fej leszt ve ér -
ték- és nor ma rend sze rü ket for mál hat ják. 

A mód szer nek nem tit kolt cél ja a cso por tos vé le mény for má lás ér ték- és nor-
 ma kép ző sze re pét a dön tés ho zás me cha niz mu sá ban megedz ve, olyan sze mé lyi -
ség fej lesz tő ha tást ge ne rál ni a hét so rán a ser dü lő ko rú ta nu lók nál, hogy meg ta -
pasz tal ják az ed di gi gon dol ko dá si és vé le mény al ko tá si ke re tük ből va ló ki lé pés
le he tő sé gét, és átél jék azt a flowélményt (Csíkszentmihályi 2001), hogy vé le mé -
nyük kel és dön té sük kel ha tás sal van nak tár sa dal muk ra és így sa ját éle tük re is. Ez
a faj ta énhatékonyság és énerő az eu ró pai kul tú rá ban a „fel nőttjog kör” ré sze ként
ke zelt, ugyanak kor a mód szer megal ko tó ja és je len tá bor ve ze tő je is úgy gon dol -
ja, hogy a jö vő be ni „eu ró pai pol gá ri ön tu dat” alap jait je len ti, s a fe le lős ség tel jes
és er köl csi leg érett em ber kép kiala kí tá sá ban fon tos sze re pet kap hat.

A cso por tot al ko tó fia ta lo kat a ve ze tő az el ső nap so rán egy kom mu ni ká ciós
feladat tal pró bál ta egy be szer vez ni. A já ték, amely ben ő ma ga is részt vett, az is-
 mer ke dős tí pus ba tar to zott: sze mé lyes, pá ros be szél ge té sek so rán kel lett a má si -
kat mi nél job ban megis mer ni. A felada tot cso por tos be szél ge tés zár ta le, mely-
 ben min den részt ve vő ről el hang zott, hogy mit tud tak meg ró la.
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A di lem ma tör té net is mer te té se ezután tör tént meg, min den részt ve vő ka pott
egy nyom ta tott pél dányt, me lyen a tör té net sze re pelt, il let ve két kér dést: Sze rin -
ted ho gyan dön te ne Maria? Ho gyan dön te nél Te?

A hét egé szét te kint ve a cso port fo lya mat 3 rész re oszt ha tó:
(1) Az el ső és má so dik nap tu laj don kép pen a VaKE-módszer lé pé sei nek meg fe -

le lően a ta nu lók ér ték- és tu dás rend sze ré nek fel tér ké pe zé sé ről szólt, a hall ga -
tók nak meg kel lett szok niuk egy új mun ka mód szert: a ve ze tő rend sze re sen
ki lé pett a cso port kör ből, és átad ta a ve ze tést, dön tés ho zást és struk tu rá lást a
cso port nak. Sze re pet csak ab ban vál lalt, hogy a VaKE-módszernek meg fe le -
lően táb lá ra jegy ze telt, meg te remt ve a kér dé sek és vá la szok ke re tét (lásd az
előb bi táb lá zat ban, pl.: Mi a vé le mé nyed, mit gon dolsz most, ki ért egyet?
stb.), va la mint fi gyelt ar ra, hogy a vi ta ne me hes sen el túl sze mé lyes szint re,
il let ve irreverzibilisen ne akad jon el.

A mód szer mű kö dé sét jól be mu ta tó szcénikus elem, hogy a má so dik na pi
cso port vi ta so rán a ve ze tő – ki lép ve a vi ta hely zet ből – a terem fa lá nál fél reál -
lí tott szé kek re ült, és a cso port ta gok út mu ta tást, ma gya rá za tot, dön tést
igény lő kér dé sei re és fel szó lí tá sai ra kö vet ke ze te sen a cso por tot szó lí tot ta fel
megol dás ra. Ugyanezen nap dél után ján, a cso por tot megis mer tet ve a VaKE-
módszertárának né hány ele mé vel (pl.: Mindmap ké szí tése), ön ál ló mun ká ra
kész tet ve a gye re ke ket el hagy ta a csoportteret, majd két óra múl va vissza tért.
Miu tán így el ke rül te a szá mon ké rés és el lenőr zés ok ta tói teen dőit, a táb lán
össze gyűj töt te a ta nu lók tól a kér dé se ket, kri ti ká kat a té má val kap cso la to san,
azo no sí tot ta az in for má ció hiányt mint prob lé ma for rást, és ki tűz te a to váb bi
ku ta tást és in for má ció szer zés ké sőb bi mód jait mint célt.

(2) A ta nu lók ra egy re na gyobb nyo mást fej tett ki a hét kö ze pén lé vő, egész kö-
 zös ség előtt zaj ló, Fó ru mon tör té nő be szá mo ló té nye. A cso port ta gok egy re
töb bet vi táz tak, a sze mé lyi sé gek „csa tá ja” ke rült elő tér be, a ve ze tő tí pu sú ta-
 nu lók több ször el vit ték vé le mé nyük kel a cso por tot a té má tól el té rő irány ba;
utó lag lé nyeg te len nek mi nő sí tett in for má ció kon vi táz tak.

A cso port ve ze tő re óriá si erő vel ne he ze dett, hogy ne szól jon be le a ta nu lók
vi tá já ba és vé le mé nyé be, ne héz volt el lenáll nia a hely reiga zí tás és ju tal ma -
zás-bün te tés ta ná ri/ve ze tői klasszi kus sze re pé nek. Meg fi gye lő ként úgy tűnt,
hogy a cso port nem ha lad elő re, „nem tör té nik sem mi”, ér tel met len vi ta ör -
vény be ke rül tek a ta gok, mely nek fruszt rá ció ja ki ha tott a részt ve vők re, töb-
 bek kö zött a meg fi gye lők re is.

A ve ze tő a cso port nap utá ni meg be szé lé sen kér dé sünk re el mond ta, hogy
a kö vet ke ző nap ese mé nyei (a Fó rum), je len tős vál to zást fog nak hoz ni a cso-
 port ban, mi vel a cso port ta gok szem be sül ni fog nak ered mé nyük kel, pon to -
sab ban ered mény te len sé gük kel, ami ből kö vet ke zően a tár sas nyo más ere je
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olyan nagy lesz, hogy „be fog rob ban ni” a fel hal mo zó dott fruszt rá ció és fe-
 szült ség. Je lez te, hogy amennyi ben ez így lesz, az ő sze re pe ar ra fog kor lá to -
zód ni, hogy a vál to zás ne sze mé lyes szint re te re lőd jön, ha nem dön tés- és vé-
 le mény cse re for má já ban va ló sul jon meg.

A Fó rum ezen cso port ese té ben nem ho zott egyér tel műen po zi tív ered-
 ményt, a hall ga tók ku darc ként él ték meg tel je sít mé nyü ket a töb bi cso port hoz
ké pest. A fó rum utá ni meg be szé lés di na mi ká ja (ezen a ve ze tő is részt vett)
egyér tel mű volt, a kö zös ku darc, a kö zös él mény a „mi tu da tot” te rem tet te
meg a hall ga tók kö zött, új ra ren dez ve a cso port vi szo nyo kat és a hie rar chiát,
egy ben új len dü le tet ad va a cso port fo lya mat nak.

(3) En nek meg fe le lően a part ta lan vi tát a komp ro misszum ke re sés és a meg szer -
zett tény ada tok rend sze re zé se vál tot ta fel, me lyet ke ret be fog lalt a két nap
alatt el sa já tí tott VaKE-módszertan fá zi sai nak is mét lé se. A cso port ta gok mo-
 del le ket hoz tak lét re a le het sé ges dön tésfor ga tó köny vek megis me ré sé re, és
több ver zió ban ke res ték a le het sé ges pre zen tá ció for má ját, mely a sze mé lyes
sze rep lé sű szcé ná tól a vi deós pre zen tá cióig be zá ró lag szé les spekt ru mot ölelt
fel. A ve ze tő a fo lya mat so rán ke ve set tar tóz ko dott a cso port ta gok kö zött.
Mint több ször el mond ta: „A to váb biak ban ne kik már nincs szük sé gük rám,
ön ál lóan mű köd nek.” Sze re pe legin kább a ke re tek meg tar tá sá ra és egy faj ta
ad mi niszt rá to ri funk ció ra fókuszált.

A cso port ban be kö vet ke ző vál to zás legin kább úgy ír ha tó le, hogy a ta nu -
lók meg ta pasz tal ták, hogy az ál ta luk is mert ha tá rok túl ha lad ha tók, csak sa ját
ké pes sé geik és gon dol ko dá suk szab ha tárt le he tő sé geik nek.

A zá ró nap Fórumján tar tott előadás vé gül is egy videoprezentáció for má -
já ban ke rült meg ren de zés re, mely ben a di lem ma tör té net fő sze rep lő jé nek
prob lé má ja fel vil la nó ké pek és el gon dol kod ta tó kér dé sek for má já ban ke rült
be mu ta tás ra. A vi deós pre zen tá ció in terak tív jel le ge a hall ga tó sá got hoz zá -
szó lás ra mo ti vál ta, mely nek kü lön le ges „ízt” adott, hogy a tá bor részt ve vői
kö zött gö rög nem ze ti sé gű fia ta lok is vol tak, akik azon ban nem eb ben a cso-
 port ban dol goz tak.

A cso port di na mi ká ja szak mai szem pont ból néz ve (pe da gó giai, pszi cho ló -
giai vo nat ko zás sal) vé gül is pél da ér té kű nek mond ha tó, hi szen a hall ga tók úgy
sa já tí tot tak el egy új ta nu lá si mód szert, hogy an nak el mé le tét és rend sze rét nem
is mer ték meg, nem kap tak el mé le ti kép zést, a gya kor la ti al kal ma zás sal azon ban
egy ben sze mé lyi ség fej lesz tést is átél tek. És mint min den sze mé lyi ség fej lesz tő
ha tást elérő tech ni ka so rán, eb ben az eset ben is, a sa ját él mény hő fo ka volt az,
ami le he tő vé tet te a ta nul tak rög zü lé sét, és va ló szí nű sí ti, hogy ké sőb bi élet hely -
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zet ben ez a tu dás és ér ték, ez a kog ni tív beál lí tó dás meg je le nik és hasz nál ha tó vá
vá lik az élet ben.

3. Ha tá rok nél kü li sze re lem, ba rát ság, kap cso la tok és mindezek tár sa dal mi 
ha tá rai

A mo dul ve ze tő je egy igen ér de kes, ma gá val ra ga dó sze mé lyi sé gű mű vész ta nár,
Markus Präauer volt. Már a té ma fel ve ze té se kor el va rá zsol ta a ta nu ló kat. Nép-
 sze rű sé gét nö vel te, hogy a vá lasz tott té ma kör a ti zen éve se ket leg job ban fog lal -
koz ta tó te rü let. Ér zé keny és so ka kat érin tő prob lé ma az or szág ha tá ro kon túl
szö vő dő sze re lem, de ta lán még en nél is iz gal ma sabb té ma az el té rő val lá súak
sze rel me, há zas sá ga, il let ve az azo nos ne műek kap cso la tai nak el fo ga dá sa csa lá -
don és na gyobb kö zös sé ge ken – or szá go kon, az Eu ró pai Unión – be lül. 

E mű hely fog lal ko zás di lem ma tör té ne te bo nyo lult és szer teága zó volt, amely-
 nek kö zép pont já ban egy csa lá di konflik tus állt, mely egy má sik csa lá dot is érint.
A tör té net sze rint egy ró mai ka to li kus val lá sú 17 éves lány, Sand ra sze rel mes lesz
a muszlim Nicbe, aki 22 éves, szo ba fes tő-má zo ló. Sand ra a fiú hoz akar köl töz ni,
il let ve ve le együtt egy má sik or szág ban akar ja foly tat ni ta nul má nyait. Az apa el-
 len zi, az anya tá mo gat ja, bár a csa lád dal szem ben el lenér zé sei van nak. Nic édes-
 ap ja ugyanis ked ve sé vel él, de fe le sé gé től sem vált el, mi vel ezt val lá suk le he tő vé
te szi. Ezenfelül Nic test vé re ho mo sze xuá lis ba rát já val él, nem messze a lány csa-
 lád já tól. A két csa lád tel je sen el té rően gon dol ko dik a fia ta lok sze rel mé ről és ter-
 vei ről. A konflik tus megol dá sát ne he zí ti, hogy a test vé rek, ba rá tok mind két ol-
 da lon sa ját, ön ző szem pont jaik sze rint be fo lyá sol ják a sze rel me se ket. 

A cso port el ső felada ta az volt, hogy a megér tés meg könnyí té se ér de ké ben el-
 ké szít sék a két csa lád kap cso lat rend sze ré nek váz la tos raj zát, majd tisz táz ták,
hogy mi is a prob lé ma. A VaKE-módszerrel ha lad va meg fo gal ma zód tak a kez-
 det le ges ál lás pon tok. Mi vel tu do má nyo san alá tá masz tott ér vek kel a cso port ta -
gok ek kor még nem ren del kez tek, ezért in kább ér zel mi ala pon vi táz tak egy más -
sal. A ké sőb bi ku ta tá sok több te rü let re is ki ter jed tek. Meg vizs gál ták a val lá sok
hit té te leit, tör vé nyeit; át gon dol ták a lé te ző csa lád mo del le ket; fog lal koz tak az
egyes or szá gok ho mo sze xuá li so kat érin tő ren de le tei vel. A kis ko rúak tör vény -
ben fog lalt jo gait és kö te les sé geit is össze ha son lí tot ták né hány eu ró pai, il let ve
isz lám or szá got ala pul vé ve. 

A ku ta tá sok ból szár ma zó in for má ciók rend sze re zé sét, beépí té sét, a vi ta- és
kom mu ni ká ciós tech ni kák fej lesz té sét, va la mint az egyes csa lád ta gok mo ti vá -
ciói nak jobb megér té sét kü lön bö ző mód sze rek kel pró bál ta se gí te ni a cso port ve -
ze tő ta nár. Mű vé szi beál lí tott sá gá ból kö vet ke zett, hogy a cso port so kat fes tett,
gyur má zott, a konflik tus hely ze te ket sze rep já té kok kal szem lél tet ték, de volt pan-
 to mi mes já ték is. Mindezek hát te ré ben az ala pot Dr. Mar shall B. Rosenberg di-
 na mi kus kom mu ni ká ciós mód sze re, az erő szak men tes kom mu ni ká ció (Non-
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violent Communication) je len tet te. Gya ko rol ták a sa kál/zsi ráf nyel vet, meg ta -
nul ták, hogy a meg nyil vá nu ló nagy ér zel mek mö gött fé lel mek, kielé gí tet len
szük ség le tek, meg nem fo gal ma zott ké ré sek áll nak. A sze mi ná riu mon zaj ló te-
 vé keny sé gek je len tős ré sze azt a célt szol gál ta, hogy az ér zel me ket meg tud ják él -
ni, meg tud ják ér te ni és el tud ják fo gad ni.

A szer dai pre zen tá ción a cso port sze rep já ték kal és pla ká tok kal szem lél tet te a
di lem ma tör té ne tet, pro vo ká ló kér dé sek kel for dult a hall ga tó ság hoz, aki ket igen
mo ti vált mind a té ma, mind a prob lé ma. A to váb biak ban fej lesz tet ték vi ta- és
pre zen tá ciós tech ni ká ju kat, kö ze lí tet tek a di lem ma tör té net kon szen zu sos meg-
ol dá sá hoz, és ké szül tek a pén te ki pre zen tá ció ra. 

4. Me mó ria, agy és neurobiológia
E mű hely fog lal ko zás ta ná ra Dipl. Paed. Annette Resch volt, a leg ha tá ro zot tabb
cso port ve ze tő egyé ni ség a tá bor ban. A té ma itt is a ti zen éve se ket érin tő ké nye -
sebb kér dé se ket érintette. Ma nap ság min den is ko lá ban sok a teszt, a vizs ga, kü-
 lö nö sen nagy je len tő sé ge van az egye te mi fel vé te lik nek. Ter mé sze te sen min den -
ki sze ret ne mi nél job ban tel je sí te ni, a le he tő leg jobb fel vé te lit ír ni, meg fe lel ni az
el vá rá sok nak, ki vá lóan érett sé giz ni. Nagy nyo más ne he ze dik a diá kok ra, és nem
min den ki bír ja egy for mán a fe szült sé get. A fia ta lok kö ré ben is so kan szen ved -
nek ál lan dó al vás za var tól, mig rén től, emész té si prob lé mák tól, vagyis a túl ter helt
ideg rend szer, köz ked vel tebb ne vén a stressz okoz ta meg be te ge dé sek től. Az em-
 be ri szer ve zet hat ha tós tá mo ga tás nél kül nem so káig bír ja. A megol dás szin te kí-
 nál ja ma gát. A fia ta lok nagy szá za lé ka dro gok hoz, gyógy sze rek hez, ser ken tő sze -
rek hez, ener gia ita lok hoz nyúl. De va jon van-e er köl csi/jo gi ha tá ra an nak,
med dig dop pin gol hat ja ma gát egy is ko lás gye rek, vagy csak a test te her bí ró ké-
 pes sé ge szab ha tárt? Mi lyen jö vő je lesz így a mos ta ni if jú ság nak? A sza bad aka-
 rat már csak il lú zió? Le het-e, kell-e a tel je sí tő ké pes sé get a vég te len sé gig fo koz ni?
Mi lyen ér té kek ről és jo gok ról ké pes az em ber le mon da ni a jobb tel je sít mény ér-
 de ké ben? A tu dás, a me mó ria, az agy ka pa ci tá sa pusz tán a fi zi ka és a ké mia függ-
 vé nye len ne? Ezek vol tak a főbb kér dé sek, ame lyek a workshop di lem ma tör té ne -
té hez kap cso lód tak. 

Lás suk te hát a tör té ne tet, mely nek köz pon ti prob lé má já ra a ta nu lók nak
együt te sen kel lett megol dást ta lál niuk! Az or vos egye tem fel vé te li idő pont ja
2010. jú lius 9. Auszt riá ban. Sok szo ros a túl je lent ke zés, min den he te dik fel vé te li -
ző ke rül het csak be. Az egye te mek ön kén tes, ese ten ként fi ze tős elő ké szí tő tan fo -
lya mo kat tar ta nak. Matthias is beirat ko zik egy tan fo lyam ra, ahol megis mer ke -
dik Annéval. A lány min denáron be akar ke rül ni az egye tem re, pénzt is bő ven
ál doz na er re a cél ra, ezért kü lön bö ző tel je sít mény nö ve lő sze re ket vá sá rol, s
Matthiasnak is felajánl ja hasz ná la tu kat. A fiú, aki ad dig bí zott ké pes sé gei ben, tu-
 dá sá ban, el bi zony ta la no dik, mert felis me ri, hogy a sze rek se gít sé gé vel min dig
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le het majd a jó nál is jobb nak len ni, és tud ja, hogy csak a leg job ba kat ve szik fel.
Megéri koc káz tat ni, vagyis „csak” ön ma gá ra ha gyat koz ni, és nem meg ra gad ni
min den le het sé ges esz közt a be ju tás hoz? 

A ta nu lók eb ben a mun ka cso port ban is a VaKE-módszer sze rint ha lad tak.
Kér dé se ket fo gal maz tak meg, ér té ke ket rang so rol tak, vé le ményt nyil vá ní tot tak,
ál lást fog lal tak, azután ku tat tak, majd új ra kezd ték a sort. A ku ta tá si te rü le tek
fel tér ké pe zé sé hez több fé le tech ni kát is igény be vet tek, hasz nál ták a WALK-tech-
nikát, a brainstormingot, mindmapet és pla ká to kat ké szí tet tek. En nek kö vet kez -
té ben igen szé les kör ben vé gez tek ku ta tá so kat az internet se gít sé gé vel. Ta nul má -
nyoz ták a kü lön bö ző tel je sít mény nö ve lő sze re ket, azok ha tás me cha niz mu sát,
árát, be sze rez he tő sé gét és ve szé lyeit. Ku tat ták az agy mű kö dé sé nek ké miai, bio -
ló giai jel lem zőit, a me mó ria mű kö dé sé nek za va rait. Is ko lák, in téz mé nyek té má -
hoz kap cso ló dó ál lás pont jait, fel hí vá sait ol vas ták. Pszi cho ló giai ta nul má nyo kat
ke res tek ar ról, hogy a po zi tív gon dol ko dás, hit, ön bi za lom, lel ki erő mi lyen mér-
 ték ben be fo lyá sol hat ja a tel je sít ményt. 

A pre zen tá ciós esz kö zök hasz ná la tá ban ők vol tak a leg krea tí vab bak, mert a
tá bor vi deoka me rá já val egy rö vid  fil met ké szí tet tek a szer dai fó rum ra. A film
hely szí ne egy is ko lai tan te rem volt, ahol a diá kok ép pen dol go zat ra ké szül nek és
per sze na gyon ide ge sek. A diá kok kö zül az egyik, „tök jó cuc cot” kí nál tár sai nak,
akik kö zül né há nyan el is fo gad ják azt. 

Ma már nem rit ka az ilyen szi tuá ció; be szél ni kell tehát ró la, hogy adott eset-
 ben fel ké szül ten tud ja nak dön te ni a diá kok.



III. A PROG RAM KRI TI KÁ JA ÉS TA NUL SÁ GAI; A HA ZAI
BE VE ZE TÉS LE HE TŐ SÉ GEI ÉS SZÜK SÉ GES SÉ GE

1. A prog ram kri ti ká ja és ta nul sá gai

A Platon Jugendforum „so rok kö zöt ti” elő nye a nem zet kö zi kap cso la tok le he tő -
sé ge a részt ve vő hall ga tók szá má ra. A tá bor ban a szak mai prog ra mon túl me -
nően je len tős és in ten zív tá bo ri élet folyt a ser dü lők kö zött. A sok nyel vű ség, a
kü lön bö ző, de nem gyö ke re sen el té rő kul tu rá lis szo ká sok és jel leg ze tes sé gek ép -
pen azt a faj ta pluszt ad ták meg a fia ta lok nak, ami fejlődéslélektani és szo cio ló -
giai szem pont ból en nek az élet kor nak a sa ját ja, sőt igé nye. A tá bor ve ze tő je, a
többi ta ná r, a se gí tők mind ak tí van részt vettek, elő se gí tet ték a szak mai prog ra -
mon tú li idő töl tést, az egyen ran gú kap cso la tok lét re jöt tét, il let ve a kü lön bö ző
or szá gok megis me ré sét.

A Platon Jugendforum prog ram ja azon ban, mindeze ken túl me nően, ki vá -
lóan il lesz ke dik be le az Eu ró pá ban – mond hat ni – di va tos nyá ri tá bo rok for má -
já ban meg ren de zett te het ség fej lesz tő prog ra mok so rá ba. Hely ze te spe ciá lis, ép -
pen mód sze re és prog ram ja ré vén, hi szen el té rően a töb bi fej lesz tő tá bor
struk tú rá já tól és cél já tól, egyér tel műen nem ar ra tö rek szik, hogy va la mely is ko -
lai ta nu lás ban vagy to vább ta nu lás ban fon tos kész sé get vagy ké pes sé get fej lesz-
szen, ha nem egy ne he zeb ben meg fog ha tó és meg ha tá ro zá sá ban in kább kö rül-
írást hasz ná ló komp lex beál lí tó dást érint meg, az eu ró pai pol gá ri ön tu dat
kiala kí tá sát. Az el ne ve zés bi zo nyos szem pont ból jól hang zó rek lám név és ar cu -
lat, a te het ség fej lesz tés te rü le tén túl me nően is „elad ha tó”, ugyanak kor szak mai
prog ram ja elis mert és nép sze rű.

A prog ram ve ze tő jé nek el mon dá sa sze rint az el múlt 7 év mun ká já nak és az
utób bi évek kér dő íves fel mé ré sé nek ered mé nyei ép pen fel dol go zás alatt áll nak,
il let ve disszer tá ció szin tű pub li ká ciós meg je le nés re vár nak. A VaKE-módszerről
ed dig meg je lent ta nul má nyok nak csu pán kis ré sze szól konk ré tan a Platon Ju-
gendforumról.

A mo dell és a prog ram te het ség fej lesz tés ben be töl tött ha té kony sá gát te hát
ne héz jól megítél ni. Ak kor le het nénk legin kább pon to sak, ha a prog ram szak-
 mai elis mert sé gét és hi te les sé gét te kint jük alap nak an nak megíté lé sé ben, hogy
mi lyen súllyal ren del ke zik a te het ség gon do zás eu ró pai vi szony la tú szak má já ban



69

Jó gya kor lat az oszt rák te het ség gon do zás ban

(a prog ram ez irá nyú jel lem zői ről bő veb ben szó esik az elő ző fe je zet ol da lain „II.
A Platon Jugendforum te het ség fej lesz tő prog ram be mu ta tá sa” cí mű rész ben).

Ép pen a te het ség gon do zás szak mai sá gá nak ér de ké ben azon ban fon tos is mét
rá mu tat ni, hogy a prog ram nem vé gez te het ség azo no sí tást, és nincs tesz tek kel
vagy más stan dar di zált mó do kon tör té nő ki vá lasz tá si, be vá lo ga tá si el já rá sa.
A be ke rü lő hall ga tók több irány ból ér kez het nek a tá bor ba, be ke rü lé sük ről a ve-
 ze tő és se gí tői dön te nek. A hall ga tók kal tör té nő sze mé lyes be szél ge té sek és in-
 ter júk so rán több ször el hang zott, hogy a hall ga tó nem tud ta pon to san, mi re ér-
 ke zik/mi fog a tá bor ban tör tén ni, eset leg mást várt. A tá bor ban részt  ve vő
fia ta lok utánkövetése hé za gos, ar ra legin kább a vissza té rő fia ta lo kon túl a spon-
 tán, nem szer ve zett internetes kap cso la tok és kom mu ni ká ció jel lem ző. 

A prog ram struk tú rá ja és mű kö dé se – min den nyil ván va ló ér té ké vel együtt –
több szem pont ból is kri ti zál ha tó. Egy rész ről úgy mond „ve ze tőér zé keny”, vagyis
hiány zik a szer ve zet ből a tu do má nyos elis me rés sel, mi nő sí tés sel ren del ke ző
szak em ber gár da (az ok ta tók a gya kor lat ból ér ke ző, kü lön bö ző tan tár gya kat ta-
 ní tó, ta ná rok). Nem, il let ve nem kel lő szám ban vesz nek részt a prog ram ban
olyan sze mé lyek, akik a szak ér tel mük kel meg te remt het nék a Fó rum szel le mi fej-
 lő dé sé nek és egy fé le bel ső szu per ví zió já nak sze re pét és le he tő sé gét.

Más rész ről a tá bor ke vés anya gi tá mo ga tást kap az oszt rák ál lam tól, il let ve
egyéb szer ve ze tek től, ezért le he tő sé gei be ha tá rol tak (még ha szó sze rin ti ér te -
lem ben nem is kor lá to zot tak). Hát tér tá mo ga tó szer ve zet hiá nyá ban azon ban
ne héz a szer ve zet jö vő be ni to vább lé pé sét-to vább fej lő dé sét meg jó sol ni.

És ép pen ez len ne a prog ram mal kap cso la tos leg fon to sabb kér dés kör, mely-
 nek tisz tá zá sa szük sé ges le het a ma gyar al kal ma zás szem pont já ból is: mi lyen jö-
 vő be ni pers pek tí vák áll nak ren del ke zés re a prog ram bő ví té sé re, fej lesz té sé re, le -
het-e si ker rel al kal maz ni a mo dellt a te het ség gon do zás egyéb te rü le tein is,
il let ve ho gyan le het ne a prog ra mot piac ké pes sé, azaz job ban fi nan szí roz ha tób bá
ten ni úgy, hogy ne ve szít se el szak mai hi te les sé gét?

2. A ha zai al kal ma zás le he tő sé ge és szük sé ges sé ge

Ha zánk Eu ró pai Unió hoz va ló csat la ko zá sa előtt is fon tos volt a „Nyu gat”, il let ve
a Nyu gat hoz va ló fel zár kó zás az élet és tár sa da lom szin te min den te rü le tén; a
csat la ko zás után azon ban min den ed di gi nél éle seb bé és tisz táb bá vált, hogy a
beil lesz ke dés és fel zár kó zás gaz da sá gi és po li ti kai teen dőin túl me nően a leg fon -
to sabb a jö ven dő ge ne rá ciók ta ní tá sá nak új ra gon do lá sa és új ra ke re te zé se, mely
je len leg is fo lya mat ban van, re mél he tő leg egy re több si ker rel. 

Ezen fo lya mat egyik zá lo ga le het a nyelv is me ret té má já nak kér dé se: va jon
ké pe sek vagy ké pe sek lesz nek-e be lát ha tó időn be lül megis mé tel ni a fia tal ma-
 gyar te het sé ges hall ga tók azt a nyel vi ru gal mas sá got és adap ti vi tást, mely re a
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Platon Jugendforum ala poz, ami kor a te het sé ges nek mon dott hall ga tóit mély-
vízbe dob va, egy cso port ba kü lön bö ző nem ze ti sé gű hall ga tó kat zár össze? A vi ta
kom mu ni ká ciós csa tor ná ján ke resz tül az an gol és né met nyelv gyors vál ta ko zá -
sa, a kö zös ért he tő ség re va ló tö rek vés olyan prés, mely le csi szol ja a kü lön bö ző sé -
ge ket, és kö zös ne ve zőt hoz lét re a cso port ta gok kö zött azon a pe da gó giá ban jól
is mert me cha niz mu son ke resz tül, hogy a megosz tott in for má ciós hely ze tek ben,
a jól mo ti vált kö zös cél ér de ké ben min den ki koo pe rál, miközben el fo gad ja a má-
 si kat a ma ga egye di sé gé ben.

Ma gyaror szá gon min den össze te vő ren del ke zés re áll a Platon Jugendforum-
hoz ha son ló prog ra mok ki vi te le zé sé re és fej lesz té sé re: az ál la mi és ma gán szek tor
fi nan szí ro zá si szán dé ka, a te het ség gon do zás ban dol go zó szak em be rek ma gas
szín vo na lú kép zé se, a te het ség fej lesz tés in téz mé nyi há ló za ta, jól és régóta mű-
 ködő te het ség gon do zó és -fej lesz tő prog ram (Arany Já nos Te het ség gon do zó
Prog ram, AJTP), nem zet kö zi leg elis mert ku ta tómű he lyek. A kiala kult te het ség -
gon do zó há ló za tok ré vén mű kö dik a te het sé ges nek gon dolt ta nu lók szű ré se,
azo no sí tá sa és gon do zá sa, s a nem zet kö zi kap cso la tok te rén is meg fe le lőek a ma-
 gyar te het ség gon do zás po zí ciói. E ke ret fel té te lek között tehát nincs aka dá lya a
prog ram al kal maz ha tó sá gá nak ma gyaror szá gi vi szony la tok kö zött.

De va jon mi vel, mennyi ben le het ne ez a prog ram gaz da gabb a ha zai fel té te -
lek kö zött, mint ahogy Auszt riá ban zaj lik, il let ve ho gyan tud nánk leg ha té ko -
nyab ban ki hasz nál ni a prog ram nyúj tot ta le he tő sé ge ket a ha zai fel té te le ket is-
 mer ve?

Egy részt, az Auszt riá ban meg ren de zett tá bor von zás kör ze te el ső sor ban a ha-
 gyo má nyos nyu gat- eu ró pai or szá gok kö re, kis szám ban ta lál ha tó csak a részt ve -
vők kö zött ke let- eu ró pai or szág ból ér ke zett ta nu ló (ki vé tel ez alól Ro má nia). Te -
hát a ha zai adap tá ció ese tén ér de mes len ne egy részt a Kelet-Közép-Európában
fel lel he tő ma gyar anya nyel vű tu dás kincs ilyen jel le gű fel tér ké pe zé se, gyűj té se,
mely so rán a kör nye ző or szá gok ban élő, te het sé ges, ma gyar nyel vet (is) be szé lő
fia ta lok kiala kít hat nák kap cso lat rend sze rü ket. Más részt a tá bor hát tér tá mo ga tá -
sa jól meg va ló sít ha tó len ne és egy ben a prog ram to vább fej lesz té sét is szol gál hat -
ná, ha a ke let-kö zép-eu ró pai ré gió ban je len  lé vő, a tudásközpontú és fenn tart ha -
tó fej lő dést ko mo lyan ve vő mul ti na cio ná lis cé gek, nagy vál lal ko zá sok gya kor la ti
te re pet biz to sít va csat la koz ná nak a tá bor prog ram já hoz (ez Né metor szág ban, il-
 let ve Auszt riá ban el ter jedt le he tő ség).

Amennyi ben a Ma gyaror szág ha tá rain be lü li meg va ló sí tá si le he tő sé ge ket te-
 kint jük, szük ség len ne (és a fel té te lek adot tak) egy olyan or szá gos, nyá ri tá bor -
so ro zat for má já ban meg va ló su ló te het ség gon do zó prog ram ra, mely csat la ko zik
és il lesz ke dik a ha zánk ban fo lyó te het ség gon do zás szer ve ze ti ke re tei hez, de jel-
 le gé nél fog va nép sze rű sí ti a ser dü lő ko rú ko rosz tály kö ré ben az eu ró pai pol gá ri
ön tu dat ér té ke keit és gon dol ko dásmódját. A tá bor szak mai szín vo na la le het ne a
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ga ran cia a je lent ke zők szá má nak biz to sí tá sá hoz, a ka pott él mény és ok ta tás pe -
dig pályaorientáló ha tá sá val von zó cél pont ként je len het meg akár a fel ső ok ta tá -
si in téz mé nyek, akár a ver seny szfé ra szá má ra. Eh hez a Platon Jugendforumként
megis mert te het ség gon do zó prog ram jó gya kor lat mo dell je ki vá ló szer ve ze ti és
tar tal mi vá zat és váz la tot nyújt a ma gyaror szá gi fel té te lek is me re té ben.



KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS

A ku ta tás ban nyúj tott se gít sé gü kért a szer zők sze ret né nek kö szö ne tet mon da ni
Mag. Dr. Sieglinde Weyringernek (ECHA-Österreich el nö ke), a Platon Jugend-
forum ta ná rai nak, se gí tői nek, va la mint Mag. Birgit Gmeindl-Osernek, a Bé csi
Sacré Coeur Gim ná zium ta ná rá nak, il let ve Alkestis Sabbath-nak (Private Volk-
sschule am Judenplatz), az is ko la iro dal mi te het ség gon do zó szak kö re ve ze tő jé -
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hogy a meg fe le lő he lyen a meg fe le lő sze mé lyek kel ta lál koz has sa nak, és szak mai
kon zul tá ció kat foly tas sa nak ve lük. 
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I. BE VE ZE TŐ

1. Finnor szág tár sa dal ma, gaz da sá ga

Mit hagy nak ott hon a fin nek, ha kül föld re men nek? Mit hoz ha tunk mi ha za a
skan di náv or szág ból? A szau na, a sisu1 és Si be lius triá szán kí vül szá mos in no vá -
ció val és ered ménnyel állt elő Finnor szág az ez red for du lón. A 21. szá zad el ső év-
 ti ze dé nek vé gén Finnor szág gaz da sá gi te kin tet ben a vi lág ti zen öt leg je len tő sebb
or szá ga kö zé tar to zik. A fa ki ter me lé sen és ide gen for gal mon kí vül kiemel ke dő
je len tő sé gű a finn for ma ter ve zés és az or szág stra té giai ma gán vál la la ta, a Nokia.2
Két hi va ta los nyelv van: a finn, amit a né pes ség 93%-a be szél, és a svéd, ami a la-
 kos ság 5,6%-ának anya nyel ve. A ke ve sebb mint hét ezer lel ket szám lá ló számi la-
 kos ság lapp nyel ven be szél3 (Terttu 2006).

Az ide gen nyel vek kö zül az an gol nyel vet a fin nek je len tős ré sze ki vá lóan be-
 szé li, eh hez min den bi zonnyal az is hoz zá já rul, hogy csak a leg ki seb bek nek szó -
ló te le ví ziós prog ra mo kat szink ro ni zál ják, az an gol nyel vű prog ra mo kat felirat -
tal ve tí tik a té vé csa tor nák. Az ok ta tás jól mű kö dő rend sze ré nek kö szön he tően
az anal fa bé ták ará nya 0%, és más észak- eu ró pai or szá gok hoz ké pest na gyon ala-
 csony a be ván dor lók szá ma is; so kak sze rint ez is hoz zá já rul az ok ta tás si ke res sé -
gé hez (Birkhold 2006).

* Csányi Alapítvány
1 Sisu annyit je lent, mint ki tar tás, szí vós ság, erő, egy szer s mind azon ban áll ha ta tos sá got, jel le met
is je lent. Köz pon ti ér ték fo ga lom, a test és a szel lem ideá lis ál la po ta. 
2 A finn adó és GDP hoz zá ve tő leg ötö dét a Nokia ad ja.
3 Más ki sebb sé gi nyel vek az orosz és az észt.

Hornyák Ba lázs*

A te het ség gon do zás pil lé rei Finnor szág ban 
és a Päivölä Is ko la ma te ma ti kaprog ram ja
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2. A finn ok ta tás po li ti ka ered mé nyei, ál ta lá nos jel lem zői 
a 21. szá zad ele jén 

Az el múlt más fél év ti zed gaz da sá gi és ok ta tás po li ti kai ered mé nyei Finnor szág ra
irá nyí tot ták a vi lág fi gyel mét. A leg fej let tebb or szá go kat tö mö rí tő szer ve zet, az
OECD ál tal ké szí tett PISA4-vizsgálatok sze rint a finn 15 éve sek mind a reál,
mind pe dig a hu mán te rü le te ken ki ma gas ló ered mé nye ket ér tek el. Mi nek kö-
 szön he tő ez a ki ma gas ló tel je sít mény? Mi lyen té nye zők be fo lyá sol ják az or szág
ok ta tás po li ti ká ját? Mi re fek te ti a leg na gyobb hang súlyt a finn is ko la? 

2.1 Ok ta tás po li ti kai irány el vek nap jaink ban

A finn ok ta tás sok te kin tet ben el tér más eu ró pai gya kor la tok tól. Meg ha tá ro zó
ele me a de cent ra li zá ció, mely nek je gyé ben a he lyi in téz mény -fenn tar tói kom pe -
ten ciák megerő söd tek. Az ok ta tás lé nye ges tar tal mi és szer ke ze ti kér dé sei ben a
mintegy 450 he lyi ön kor mány zat is ön ál ló dön té se ket hoz hat. Az ön kor mány za -
tok feladat kö re egy re bő vül: nem csak in téz mény fenn tar tói vagy fi nan szí ro zá si,
ha nem he lyi tan terv-el lenőr zé si és mi nő ség biz to sí tá si felada to kat is el lát nak
(Ba logh 2004).

A finn Ok ta tá si Mi nisz té rium leg fon to sabb szak mai együtt mű kö dő szer ve -
ze te a Nem ze ti Ok ta tá si Tes tü let. Az el ső sor ban szak ér tői és döntéselőkészítő
felada to kat el lá tó tes tü let in for má ciós há ló za to kat hoz lét re az ok ta tá si szek tor -
ban, to vább ta nu lá si és kép zé si le he tő sé ge ket biz to sít ta ná rok szá má ra, és ok ta tá -
si anya gok fej lesz té sé vel, ter jesz té sé vel is fog lal ko zik. A tes tü let szak em be rei
rend sze re sen pub li kál nak és ad nak elő nem zet kö zi ok ta tás po li ti kai fó ru mo kon,
az Ok ta tá si Mi nisz té rium meg bí zá sá ból pe dig ők ké szí tet ték el a Nem ze ti Alap-
 tan ter vet (National Board of Education 2010).

A 2000-es évek finn ok ta tás po li ti ká ja az egyé ni ség és a vá lasz tás sza bad sá gá -
nak fon tos sá gát hang sú lyoz za a mi nő ség, a ha té kony ság és a kor sze rű ség je gyé -
ben. A tan terv kiala kí tá sa le he tő vé tet te az is ko lák au to nó miá ját, és meg te rem -
tet te az ala pot a diffe ren ciált ok ta tás szá má ra. Or szá gos szin ten a tan terv csak
ál ta lá nos irány vo na la kat ha tá roz meg. 

4 Nem zet kö zi Ta nu lói Tel je sít mény ér té ke lés Prog ram (Prog ram for International Student As-
sessment). A prog ram ban a ta nu lók ma te ma ti kai, ter mé szet tu do má nyi, prob lé ma megol dó és ol -
va sá si ké pes sé geit vizs gál ták.
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2.2. Az is ko la rend szer 

A finn gyer me kek 7 éves ko ruk ban lesz nek tankötelezettek, de meg van a le he tő -
ség ar ra, hogy is ko la előt ti ok ta tás ban ve gye nek részt 6 éves kor tól. A más or szá -
gok tól el té rő is ko la kez dé si idő pon tot az zal ma gya ráz zák, hogy 7 éves kor előtt a
ta nu lás nak, az új is me re tek el sa já tí tá sá nak leg fon to sabb esz kö ze a já ték. A tan -
kö te le zett sé gi pe rió dus 7 éves kor tól 16 éves ko rig tart, s a hat éves alap kép zé sen
kí vül a há rom éves al só kö zép is ko la is be le tar to zik eb be az idő szak ba. Nin csen
te hát kü lön fel vé te li 13 éves kor ban a kö zép is ko lá ba, meg kí mél ve a gye re ke ket
az ez zel já ró stressz től és az új kö zös ség be va ló beil lesz ke dés ne héz sé gei től. Az
alap fo kú is ko lák vi tat ha tat la nul az ok ta tá si rend szer alap pil lé rei, hi szen az itt
meg szer zett biz tos tu dás alap nél kül a diá kok ne he zen bol do gul nak a fel ső kö-
 zép is ko lá ban. A ki len ce dik osz tály be fe je zé se után a ta nu ló a fa kul ta tív tizedik
osz tályt is el vé gez he ti, amely ben a je gye ken csak ja ví ta ni le het, ron ta ni már
nem. Az alap fo kú ok ta tás je len tő sé gét az is jel zi, hogy a ta ná rok csak a leg fel sőbb
szin tű egye te mi (mas ter) vég zett ség gel ta nít hat nak ezek ben az in téz mé nyek ben.
Az el ső hat év ben az egye te men kép zett „ál ta lá nos ta ná rok” fog lal koz nak a gye-
 re kek kel, a to váb biak ban szak ta ná rok ta ní ta nak. Ezenkí vül nagy hang súlyt fek-
 tet nek a diá kok fel zár kóz ta tá sá ra, me lyet az ön kor mány za tok fi nan szí roz nak.
A kü lön órák hoz szük sé ges hu mán erő for rást az eh hez szük sé ges spe ciá lis egye-
 te mi vég zett sé gű fej lesz tő pe da gó gu sok biz to sít ják. A fel zár kóz ta tó fog lal ko zá -
sok va la me lyi kén a ta nu lók csak nem 30%-a részt vesz, így nem szen ved nek sem-
 mi lyen hát rá nyos meg kü lön böz te tés ben a töb biek hez ké pest. Az azon na li
beavat ko zás fon tos sá gát felis mer ve nin cse nek olyan ta nu lók, akik hosszú tá von
le ma rad ná nak, hi szen a prob lé má kat szak sze rű ta ná ri mun ká val a kü lön órá kon
ide jé ben or vo sol ják. 

Ele get té ve a tan kö te le zett ség nek, a 16 éves fia ta lok az ál ta lá nos, il let ve szak-
 mai fel ső kö zép fo kú ok ta tást nyúj tó is ko lák kö zül vá laszt hat nak. A fel ső szin tű
kö zép is ko la el vég zé se után a ta nu lók érett sé gi vizs gát tesz nek. A si ke res vizs ga
után nem csak Finnor szág, de egész Skan di ná via összes egye te me nyit va áll a
hall ga tók előtt.

2.3. Fel ső fo kú kép zés, egye te mi ok ta tás

A finn fel ső ok ta tá si rend szert két pár hu za mos in téz mény rend szer al kot ja: a po-
 li tech ni ku mok (szak mai fő is ko lák) és az egye te mek.

A szak mai fő is ko lák meg ha tá ro zott szak mai te rü le te ken nyúj ta nak ok ta tást,
és szo ros együtt mű kö dést foly tat nak az üz le ti szek tor ral, amely nek bi zo nyí té ka,
hogy olyan kur zu so kat in dí ta nak, ame lyek a mun ka erő piac vál to zó igé nyeit tük-
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 rö zik. A gya kor la ti idő sza kot is ma gá ba fog la ló kép zés ál ta lá ban há rom és fél-
négy évig tart az in téz mé nyek ben. 

Az egye te me ken – más eu ró pai or szá gok gya kor la tá hoz ha son lóan – ala cso -
nyabb (Bachelor), il let ve ma ga sabb (Mas ter) szin tű vég zett sé get le het sze rez ni.
Mindezek mel lett szá mos poszt gra duá lis kép zés áll a hall ga tók ren del ke zé sé re.
Az egye te mi rend szer spe cia li zált tu do mány egye te mek ből és mű vé sze ti aka dé -
miák ból áll5. Ma az or szág ban húsz ál la mi tá mo ga tás sal mű kö dő egye tem kí nál
to vább ta nu lá si le he tő sé get a fia ta lok szá má ra. Az or szág el ső egye te me 1640-
ben Tur ku ban nyi tot ta meg ka puit a hall ga tók előtt; ma ez az egye tem a fő vá ros -
ban mű kö dik, és mintegy har minc nyolc ezer hall ga tó kép zé sé ről gon dos ko dik.
An nak el le né re, hogy az egye te mek ál la mi fi nan szí ro zá sú in téz mé nyek, fi gye -
lem re mél tó au to nó miá val ren del kez nek bel ső ügyei ket és kép zé si prog ram jaik
tar tal mát il le tően. Az aka dé miai sza bad ság je gyé ben az egye te mek a vi ta és a fej-
 lő dés va ló di szín te rei. Finnor szág nagy erő fe szí té se ket tesz nem zet kö zi ok ta tá si
fó ru mo kon an nak ér de ké ben, hogy kap cso la to kat lé te sít se nek vi lág szer te mű-
 kö dő ok ta tá si szer ve ze tek kel. A Hel sin ki Egye tem az Eu ró pai Ku ta tó egye te mek
Li gá já nak ala pí tó tag ja. A finn fel ső ok ta tás na gyon nép sze rű, a két nyel vű (svéd,
finn) ok ta tás mel lett az an gol nyel vű kép zé sek szé les vá lasz té kát kí nál ja a kül föl -
di hall ga tók nak. Csak a Hel sin ki Egye tem nek több mint 300 Erasmus part ne re
van, és több mint 80 egyéb együtt mű kö dé si megál la po dást kö tött vi lág szer te
(Eu ró pai Bi zott ság 2008).

2.4. A ta nár kép zés hely ze te Finnor szág ban, ta ná ri életpályamodell

A fin nek felis mer ték, hogy az ok ta tá si rend szer mű kö dő ké pes sé ge és az is ko la -
rend szer mi nő sé ge nagy mér ték ben a ta ná rok tel je sít mé nyé től függ. Finnor szág -
ban a ta ná rok tár sa dal mi elis mert sé ge ha tal mas: tisz te lik őket, ér té ke lik mun ká -
ju kat. Ezt az is bi zo nyít ja, hogy az egye te me ken öt szö rös túl je lent ke zés van a
ta ná ri sza kok ra. A leg si ke re sebb köz ok ta tás sal ren del ke ző or szá gok ban (Dél-
Ko rea, Szin ga púr, Hong kong, Finnor szág) a ta ná rok az egye te met vég zett hall-
 ga tók fel ső har ma dá ból ke rül nek ki, Finnor szág ban a leg jobb 10 szá za lék ból
(Pusz tai 2010).

A ta nár kép zés re je lent ke zők nek két for du ló ból ál ló fel vé te lin kell meg fe lel -
niük, hogy be jus sa nak az egye tem re. Az el ső for du ló so rán, feleletválasztós
teszt tel mé rik a je lent ke zők írás-ol va sá si, szá mo lá si és prob lé ma megol dó ké pes -
sé geit. A má so dik for du lót az egye te mek ren de zik az el ső for du lón leg jobb pont-
 szá mot elérő je lent ke zők szá má ra. Ez al ka lom mal a diá kok kom mu ni ká ciós ké-

5 Az egyik leg je len tő sebb mű vé sze ti aka dé mia a Si be lius Aka dé mia Hel sin ki ben. 
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 pes sé gét, ta nu lá si kész sé gét és a ta ná ri pá lya irán ti el kö te le zett sé gét mé rik. Az
egye te mi cso port fog lal ko zá so kon és a ta ní tá si gya kor lat so rán a kom mu ni ká -
ciós és szo ciá lis (kap cso lat te rem té si) kész sé gü ket mu tat ják meg a hall ga tók.
A ta nár kép zés fo lya ma tá nak vé gén a vég ző sök nek az egyes is ko lák el vá rá sai nak
is meg kell fe lel ni ah hoz, hogy ta nár ként al kal maz zák őket.

A ta ná rok fel ké szí té sé ben meg je le nik a ku ta tók kép zé sé nek szá mos ele me.
A finn mo dell ugyanis a ta ná ri mun kát foly to nos ku ta tó-fej lesz tő fo lya mat ként
fog ja fel. Olyan te vé keny ség ként, amely so rán a ta nár a hely szí nen ál lít ja elő azt a
tu do má nyos esz kö zök kel iga zolt tu dást, amely re mun ká já nak ja ví tá sá hoz szük-
 sé ge van. A tu do má nyos esz kö zö ket azál tal vi szik be a ta ní tá si fo lya mat ba, hogy
a ta ná ro kat fel ké szí tik azok ak tív hasz ná la tá ra (Csa pó 2009).

Finnor szág ban az egye te men vég zett ta ná rok kez dő fi ze té se vi szony lag ma -
gas, ezál tal a leg job ba kat vonz zák a ta ná ri pá lyá ra. A ké sőb biek ben sem ma gas a
pá lyát el ha gyók szá ma, még an nak el le né re sem, hogy a leg ma ga sabb ta ná ri fi ze -
tés és a kez dő bé rek kö zött is mindössze kb. 20% kü lönb ség mu tat ko zik. A ta ná -
ri gár da szá má ra biz to sí tott to vább kép zé si le he tő sé ge ken kí vül az in téz mé nyek
cél ja a tan tes tü let ben va ló szo ros együtt mű kö dés kiala kí tá sa. A finn ta ná rok
gyak ran lá to gat ják egy más óráit, kö zö sen ké szí te nek óra ter ve ket és se gí tik egy-
 mást a fej lő dés ben. A mes ter kép zést vég zett ta ná rok nak nagy sza bad sá ga van a
mód szer ta ni kér dé sek ben, il let ve se géd anya gaik meg vá lasz tá sa te kin te té ben. Az
a tény, hogy krea tí van ta nít hat nak, mo ti vál ja őket (Pusz tai 2010).

A pro fesszio ná lis ta nár kép zés elő fel té te le a ta ná ri élet pá lya elis mert sé gé nek
je len tős nö ve ke dé se, mely nek nem csu pán a kez dő ta ná rok át lag bé ré nek eme lé -
se az egyet len esz kö ze. A ta ná rok mo ti vá ció já nak fenn tar tá sa ak kor le het sé ges,
ha a meg fe le lő kép zett sé gű pe da gó gu sok a ta ní tá si anya gaik meg vá lasz tá sá nak
te kin te té ben meg fe le lő sza bad ság gal ren del kez nek, és fo lya ma tos to vább kép -
zé sük biz to sí tott. Ab ban az eset ben, ha a ta ná rok nak le he tő sé gük van be szél ni 
a mun ká juk ról, ta pasz ta la taik ról, és bő ví te ni tud ják esz kö zei ket a koo pe ra tív
mun ká ban szak te rü le tü kön, ak kor megaka dá lyoz ha tó a kiégés és a pá lya el ha -
gyás. 

A pá lyán ma radt ta pasz talt pe da gó gu sok nak és fia tal kol lé gáik nak egyaránt
fon tos a „te het ség ígé re tek” fel ka ro lá sa, fej lesz té se. Az or szág nak nincs tör vény -
ben meg ha tá ro zott te het ség gon do zá si kon cep ció ja, vi szont az ok ta tá si rend szer
min den egyes ele me se gí ti a ki ma gas ló ké pes sé gű diá kok fej lő dé sét.

3. A te het ség gon do zás for mái, in téz mé nyi hát te re

Finnor szág ban a te het ség gon do zás a nem zet kul tú rá já nak és a ta ní tás gya kor la -
tá nak szer ves ré sze. A te het ség gon do zás stra té giai kér dé sei nek meg vi ta tá sá val,
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te het ség gon do zó in téz mé nyek se gí té sé vel, há ló za tai nak kiépí té sé vel a Nem ze ti
Ok ta tá si Tes tü let fog lal ko zik. Az au to nóm szem lé let az ok ta tás ban egyé ni tan-
 ter vek lét re ho zá sá ra ösz tön zi az is ko lá kat, amely le he tő sé get ad a jó ké pes sé gű
ta nu lók te het sé gé nek ki bon ta koz ta tá sá ra.

Finnor szág ban a gye re kek ál ta lá ban a la kó hely hez leg kö ze lebb eső is ko lá ba
jár nak, de a szü lők nek le he tő sé gük van ar ra, hogy ma guk vá lasszák meg azt az
is ko lát, amely gyer me kük szá má ra a legideá li sabb. Ezek ben az ese tek ben a tá vo -
lab bi is ko lák ba já rás költ sé ge már a szü lők re há rul. Kö zép fo kon az or szág 463
gim ná ziu má ból 37 nyújt spe ciá lis kép zést. Eze ket az is ko lá kat te het ség gon do zó
in téz mény ként is de fi niál hat juk, hi szen ezek be az is ko lák ba na gyon ne héz be ke -
rül ni. A sze lek ció alapja a ho zott je gyek mi nő sé ge, de ter mé sze te sen a leg több
he lyen fel vé te li vizs gát kell ten ni (Tirri 2006).

A fel ső középfokú iskolák zö mé ben le he tő ség van a nem osz tály hoz kö tött
elő me ne tel re (non-graded school) is, azaz a ta nu lók sa ját ér dek lő dé sük nek meg-
 fe le lően tár saik nál gyor sabb ütem ben ha lad hat nak ta nul má nyaik kal. A kö zép is -
ko lá ban a ta nul má nyi ver se nyek nek nagy ha gyo má nya van. A ver se nye ken kie-
mel ke dő ered ményt elért ta nu lók nem zet kö zi diák olim piá kon ve het nek részt
ma te ma ti ká ból, fi zi ká ból, ké miá ból, bio ló giá ból vagy in for ma ti ká ból. Eze ket a
meg mé ret te té se ket ko moly fel ké szü lés elő zi meg: egye te mi ok ta tók, ko ráb bi 
diák olim piá kon jól sze re pelt diá kok ve ze té sé vel in ten zív hét vé gi, dél utá ni kur-
 zu so kon fo lyik az ok ta tás. Az el múlt évek ben egy re több fej lesz tő prog ram vált
elér he tő vé a gye re kek szá má ra, ön kén tes ala pon. A Tam pe rei Egye te men a ma-
 te ma ti ka és fi zi ka iránt ér dek lő dők rend sze re sen össze mér he tik tu dá su kat, és az
is ko lá nál na gyobb ki hí vást biz to sí tó kö zeg ben gya ko rol hat nak. Ugyanezen pro-
 jekt meg ha tá ro zó ele mei az in ten zív fel ké szü lést biz to sí tó te ma ti kus nyá ri tá bo -
rok (Ba logh 2004). 

A Hel sin ki Egye tem Ter mé szet tu do má nyi Ka rá nak szer ve zé sé ben a ta nu lók
csa lá di prog ra mo kon, fia ta lok nak szer ve zett be mu ta tó kon is mer ked het nek a
ké mia, ma te ma ti ka, fi zi ka vi lá gá val. Az egye tem ki vá lóan fel sze relt la bo ra tó riu -
mát nem csak a hall ga tók, ha nem a LUMA6 köz pont szer ve zé sé ben bár ki igény -
be ve he ti a meg hir de tett idő pon tok ban. Ezek az al kal mak ins pi rá ló prog ra mo -
kat kí nál nak a te het sé ges, kiemel ke dő ké pes sé gű diá kok gaz da gí tá sá ra. Az itt
szer zett be nyo má sok se gít het nek a diá kok nak, hogy egy éle ten át tar tó el kö te le -
zett sé get vál lal ja nak a ter mé szet tu do má nyok iránt. 

A LUMA köz pon tot 2003-ban tíz in téz mény szo ros együtt mű kö dé sé vel ala-
 pí tot ták. Az együtt mű kö dők kö zött az ok ta tá si in téz mé nyek mel lett az ipa ri
szek tor kép vi se lői is meg ta lál ha tók. A prog ram fő cél ja, hogy nép sze rű sít se és

6 A LUMA a finn „luonnontieteet” (ter mé szet tu do mány) és a ma te ma ti ka szó ból ered.
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tá mo gas sa a ter mé szet tu do má nyok, a ma te ma ti ka, az in for ma ti ka ta ní tá sát, ta-
 nu lá sát, va la mint há ló za to kat épít sen ki az is ko lák, egye te mek és part ner in téz -
mé nyek kö zött. A ta ná rok szá má ra sze mi ná riu mo kat, mű hely fog lal ko zá so kat,
nyá ri kur zu so kat, a fia ta lok szá má ra pe dig klub fog lal ko zá so kat, nem zet kö zi if-
 jú sá gi tá bo ro kat szer vez a köz pont. Az egyik legújabb kez de mé nye zés a nya ran -
ként meg ren de zés re ke rü lő Mil len nium If jú sá gi Tá bor. Az MYC (Mil len nium
Youth Camp) lét re ho zá sá nak el sőd le ges cél ja, hogy fia tal te het sé ge ket ta lál ja nak
és se gít se nek kar rier jük elin du lá sá ban. Az egy he tes tá bor ban a diá kok ku ta tók -
kal, tu dó sok kal ta lál koz hat nak, előadá so kon, mű hely fog lal ko zá so kon ve het nek
részt, és cso por tos mun ká ban pro jek tet ké szí te nek. Az el ső tá bort 2010 jú niu sá -
ban ren dez ték, ahol a csak nem ezer je lent ke ző ből 14 or szág har minc te het sé ges
fia tal ja in gyen ve he tett részt a prog ra mo kon. 

Az egye te me ken kí vül a fel ső kö zép is ko lák ban is egy re több kez de mé nye zés
in dul a te het sé ges fia ta lok tá mo ga tá sá ra. A fő vá ro son kí vü li, szá mos or szá gos is-
 mert ség nek ör ven dő prog ram kö zül ered mé nyei te kin te té ben az egyik leg fi gye -
lem re mél tóbb a Päivölä Is ko la ma te ma ti kaprog ram ja. 



II. A PÄIVÖLÄ IS KO LA MA TE MA TI KAPROG RAM JA

1. A prog ram meg szü le té se, a ku ta tás mód szer ta ni jel lem zői

Hel sin ki től 135 km-re, Valkeokoski szom széd sá gá ban a Päivölä Is ko lá ban ki dol -
goz tak egy, a finnor szá gi gya kor la tok tól is el té rő, mégis a finn ok ta tá si rend szer
sa ját sá gait tar tal ma zó, az or szá gon be lül is egye dül ál ló ma te ma ti kai te het ség -
gon do zó prog ra mot. A prog ram lé nye ge, hogy a fel ső kö zép is ko lás ko rú gyer-
 me kek két év alatt vég zik el a nor mál is ko lá ban ál ta lá ban há rom évi ta nu lás sal el-
 sa já tít ha tó ta na nya got; mindezt úgy te szik, hogy egy bent la ká sos is ko lá ban a
szo ká sos tól el té rő rend szer ben ta nul nak. A Päivölä Is ko la ma te ma ti kaprog ram -
ja 1994-ben in dult kí sér le ti jel leg gel, mai for má já ban 1997 óta mű kö dik. A prog -
ra mot te het ség gon do zó prog ram ként de fi niál hat juk, hi szen a be ke rült diá kok
nem csak az át la gos nál jobb ké pes sé gűek, de ren del kez nek a ma te ma ti ka és ter-
 mé szet tu do má nyi tár gyak ta nu lá sa irán ti el kö te le zett ség gel és mo ti vál tak a ta-
 nu lás ra. A gyors üte mű ha la dás és a le he tő ség ar ra, hogy a diá kok a fel ső kö zép -
is ko lá ban egye te mi kre di te ket sze rez hes se nek, hosszú tá vú elő nyö ket nyújt a
te het sé ges ta nu lók nak. 

A prog ram ered mé nyei, az is ko la együtt mű kö dé si há ló za ta és a bent la ká sos
is ko la a finn gya kor la tok tól is el té rő mű kö dé se ér de kes sé te szi a prog ra mot a
megis me rés re. A ku ta tás so rán az in téz mény ve ze tői, a prog ram ki dol go zói, volt
és je len le gi diá kok és ta ná rok vol tak se gít sé gem re. A hely szí ni ri por tok és kon-
 zul tá ciók so rán be te kin tést en ged tek az is ko la éle té be, megis mer het tem az is ko -
la di dak ti kai alap el veit, cél ki tű zé seit, ered mé nyeit. Óra lá to ga tá sok so rán pe dig
részt ve het tem a gya kor la ti mun ká ban. 

1.1. Az ott hont adó in téz mény

A ma te ma ti ka prog ram nak a Päivölä Nép fő is ko la ad ott hont. Az észa ki or szá -
gok ban ré gi múlt ra vissza te kin tő is ko la tí pus (folk high school)7 el ső sor ban fel-

7 A nép fő is ko lák szü lő ha zá ja Dá nia. Megal ko tó ja, ne ve lé si prog ram já nak meg fo gal ma zó ja Nikolaj
Frederik Severin Grundtvig (1783–1872) dán evan gé li kus lel kész, köl tő, tör té nész, nép mű ve lő volt.
A nép fő is ko lák Dá niá ból fo ko za to san át ter jed tek a kö ze li észak- eu ró pai or szá gok ba, Svédor szág ba,
Nor vé giá ba és Finnor szág ba, majd ezt kö ve tően vi lág szer te ala pí tot tak ha son ló in téz mé nye ket.
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 nőtt kép zés re spe cia li zá ló dott. Finnor szág ban csak nem ki lenc ven nép fő is ko la a
leg kü lön bö zőbb mű velt ség te rü le te ken ad to vább kép zést. A nagy múl tú és nép-
 sze rű ok ta tá si in téz mé nyek ben finn nyel ven ta ní ta nak, de az is ko lák mintegy 20
%-ában své dül is fo lyik az ok ta tás. A nép fő is ko la épü let komp le xu mán be lül egy
tel je sen külön ál ló épü le té ben mű kö dik a ma te ma ti ka prog ram. 

Az el múlt csak nem más fél év ti ze des ta pasz ta lat ter mé sze te sen szá mos vál to -
zást ho zott az is ko la éle té ben; di dak ti kai alap el vei és a prog ram cél jai azon ban
vál to zat la nok ma rad tak. A te het ség gon do zó prog ram leg főbb cél ja az, hogy le-
 he tő sé get ad ja nak a ma te ma ti ká ban és ter mé szet tu do má nyi tár gyak ban te het sé -
ges diá kok szá má ra a ké pes sé geik nek, szük ség le teik nek és ér dek lő dé sük nek
meg fe le lő ha la dás hoz, va la mint se gít se nek meg fo gal maz ni rö vid és hosszú tá vú
cé lo kat a ta nu lók szá má ra. Fon tos, hogy az is ko la el vég zé se után a diá kok reá lis
ké pet kap ja nak adott sá gaik ról, ké pes sé geik is me re té ben pe dig meg ta lál ják a
szá muk ra legideá li sabb fel ső ok ta tá si in téz ményt, mun ka he lyet. A diá ko kat te -
hát nem csu pán az érett sé gi re ké szí ti fel az is ko la, ha nem az egye te mi ta nul má -
nyaik ra és az egye te mi ta nul má nyok utá ni idő szak ra. 

1.2. Az is ko la fel sze relt sé ge

A ma te ma ti ka prog ram nak ott hont adó épü let négy, szá mí tó gé pek kel fel sze relt
te rem mel ren del ke zik, és ál ta lá ban min den diák nak van sa ját lap top ja is. A la kó -
szo bák is eb ben az épü let ben van nak, te hát a diá kok itt töl tik a sza ba di de jük je-
 len tős ré szét is. A négy tá gas osz tály ter men kí vül több ki sebb – sak ko zás ra, tor-
 ná zás ra, be szél ge tés re, té vé zés re vagy egyé ni ta nu lás ra al kal mas – terem is
ta lál ha tó. A komp le xum ren del ke zik kon di te rem mel, ter mé sze te sen szau ná val
és egy úszó me den cé vel. A fő épü let hez kö zel lé vő ét te rem ben ve he tik igény be az
in gye ne sen biz to sí tott na pi négy sze ri ét ke zést a diá kok. A sza ba di dő ben a ta nu -
lók sak koz hat nak, biliárdozhatnak vagy egyik ked venc sport ju kat, a ko sár lab dá -
zást űz he tik. 

2. Az is ko la együtt mű kö dő part ne rei

A Päivölä Is ko la szo ros együtt mű kö dés ben áll a Valkeokoski Kö zép is ko lá val, a
Tam pe rei Egye tem mel, a Tam pe rei Mű sza ki Egye tem mel, a Ke let- finnor szá gi
Egye tem mel és a prog ra mot tá mo ga tó Nokia cég gel is. Az együtt mű kö dé sek
mind a prog ram fi nan szí ro zá sa, mind a ta nu lók to vább ta nu lá sa és gaz da gí tá sa
szem pont já ból kulcs fon tos sá gúak. 
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2.1. A vál la la ti szek tor sze rep vál la lá sa a kép zés ben

Az in téz mény egyik leg na gyobb elő nye, hogy a Nokia cég toijalai köz pont já ban
a diá kok nak már a ta nu ló évek so rán le he tő sé gük van mun ka ta pasz ta lat hoz jut -
ni. Mindez óra ren di ke re tek közt zaj lik, he ti 12 órá ban, két éven ke resz tül. Ez
nem csu pán mun ka he lyi gya kor lat: a cég nél el töl tött órák so rán a diá kok kap-
 cso la ti tő ké hez jut nak, fenn tart ják mo ti vá ció ju kat, és nap ra kész is me ret anya -
got kap nak az in for má ció-tech no ló gia vi lá gá ból. A mé dia  sza kos hall ga tók hoz
le het ne ha son lí ta ni a diá kok hely ze tét, ahol fel tét len előny höz azok jut nak, akik
nem csu pán a kép zett sé get adó bi zo nyít vá nyért ta nul nak kom mu ni ká ciós fő is -
ko lá kon, ha nem kez de tek től fog va részt pró bál nak ven ni va la mely mé dium
mun ká já ban. A Nokiánál el töl tött idő alatt a ta nu lók va ló ban reá lis ké pet kap-
 nak a high-tech vi lág ról, amely nek fej lő dé sé vel nap jaink ban igen ne héz lé pést
tar ta ni. A cég le he tő sé get ad ar ra, hogy a prog ra mo zás órán ta nul ta kat a gya-
 kor lat ban al kal maz zák, és új, ak tuá lis soft ware-fej lesz té si tech ni ká kat sa já tít sa -
nak el.

Ez a gya kor la ti tu dás, amit a mun ka so rán a diá kok sze rez nek, na gyon kü lön -
bö zik at tól a tu dás tól, amit a tan köny vek ta ní ta nak. Pon to san ezért – rész ben 
az ál ta lá nos finn ok ta tás po li ti kai alap el vek nek, rész ben a he lyi in no vá ciók je len -
tő sé gé nek kö szön he tően – a ta ná rok sok ta na nya gon kí vü li kiegé szí tés sel szol-
 gál nak. Egyet len ta nár sem ké pes az in for má ció tech no ló gia te rü le tén tel jes 
mér ték ben nap ra kész len ni, ezért az is ko la volt diák jai, fia tal szak em be rek fo lya -
ma to san vissza jár nak az in téz mény be, se gí tik a fia ta lo kat, leen dő kol lé gái kat.
A rend sze res lá to ga tá sok nem csu pán az in for má ció és a nap ra kész tu dás köz ve -
tí té sét szol gál ják, ha nem kö ve ten dő pél dát mu tat nak. A diá ko kat mo ti vál tab bá
te szi az, ha lát ják, mit le het elér ni az zal a mun ká val, amit nap mint nap vé gez -
nek.

2.2. Együtt mű kö dés a Valkeokoski Kö zép is ko lá val

Az is ko la má sik leg fon to sabb együtt mű kö dő part ne re a Valkeokoski Kö zép is -
ko la. A 15 ki lo mé ter re ta lál ha tó, 20 000 főt szám lá ló kis vá ros kö zép is ko lá já ból
jár nak át az ál ta lá nos kö zép is ko lai tár gya kat ta ní tó ta ná rok az in téz mény be.
A be já ró kol lé gák mel lett az is ko lában há rom fő ál lá sú, ter mé szet tu do má nyi is-
 me re te ket, ma te ma ti kát és svéd nyel vet ta ní tó ta nár ral is dolgozik. Az alap ve -
tően ta nu ló ba rát hoz záál lás nak kö szön he tően a diá kok nak nem kell a két in téz -
mény kö zött utaz niuk, ha nem a ta ná ri gár da in gá zik an nak ér de ké ben, hogy a
diá kok összes órá ja egy he lyen le gyen. 
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2.3. Együtt mű kö dés az egye te mek kel 

A finn, kur zus ala pú kö zép is ko lai ok ta tá si rend szer (lásd 3.3.) le he tő sé get ad a
diá kok nak ar ra, hogy akár a fel ső kö zép is ko lá ban egye te mi kur zu so kat vé gez ze -
nek el. Az egye te mek kel va ló együtt mű kö dés ered mé nye, hogy a diá kok az egye-
 te mi ta nul má nyok kez de té re már tisz tá ban van nak a fel ső fo kú kép zés ben hasz-
 ná la tos ta nu lá si tech ni kák kal. Az el sőd le ges cél te hát az egye te mek kel va ló
együtt mű kö dés ben az, hogy a te het sé ges ta nu lók lé nye ge sen több, nap ra kész
anya go kat ta nul has sa nak már a kö zép is ko lá ban, és új ta nu lá si tech ni ká kat  sa -
játít sa nak el. Ezek kö zül a leg fon to sabb az ön ál ló ku ta tó mun ka vég zé sé nek 
kész ség szin tű meg ta nu lá sa. A ta nu lók az ed dig el sa já tí tott tu dás anyag al ko tó
to vább fej lesz té sé vel ön ál ló tu do má nyos ku ta tás ra al kal mas szak em be rek ké vál-
 nak. Ké pe sek lesz nek komp lex elem zé sek, mo del le zé sek megírá sá ra, fej lő dik az
írás be li kom mu ni ká ciós kész sé gük is. 

2.4. A Päivölä-kö zös ség

A bent la ká sos in téz mény spe ciá lis adott sá gai nak kö szön he tően a diá kok szá má -
ra egy va ló di „má so dik ott hon ná” vá lik az is ko la. Ott ho no san mo zog nak a fa lai
kö zött, a ta ná rok pe dig sok kal in kább men tor ként, mint ta nár ként se gí tik a 
ta nu ló kat. A prog ram ve ze tő és csa lád ja együtt él nek a gye re kek kel, kö ve tik fej lő -
dé sü ket, és sze mé lye sen se gí tik át őket a ne héz sé ge ken. Ez a men tor sze rep na-
 gyon lé nye ges az is ko lai gya kor lat ban. Gyak ran elő for dul pél dául, hogy a gye re -
kek es te ke re sik meg ta ná ru kat egy-egy feladat megol dá sá val kap cso lat ban,
sze mé lyes prob lé mái kat megoszt ják men to raik kal, akik kel igye kez nek kö zö sen
or vo sol ni azo kat. 

A ta nu lás nak az is ko lá ban egy faj ta csa pat épí tő jel le ge is van. A cso por tos
mun ká ra való bá to rí tás az egyik leg fon to sabb alap elv, és eb ben a mun ká ban a
rend sze re sen vissza já ró öreg diá kok is részt vesz nek. Éven te egy hi va ta los ta lál -
ko zót is szer vez nek, ami re szí ve sen lát ják a „Päivölä-kö zös ség” összes tag ját.
A kö zös sé get al ko tó diá kok, öreg diá kok és ta ná rok min dig elér he tők egy más
szá má ra, akár mi lyen se gít ség re vol na szük ség a ta na nyag gal kap cso la tos és ta na -
nya gon kí vü li mun ká ban. A diá kok kö zött a pe da gó gu sok nem in du kál nak di-
 rekt ver seny szi tuá ciót, legalábbis a ház fa lain be lül. A ta nu lók több nyi re ba rát -
ként te kin te nek egy más ra, nem pedig ver seny társ ként. En nek több oka is van: 
a leg fon to sabb, hogy együtt él nek és a sza ba di de jü ket ja va részt együtt töl tik,
más rész ről az is ko la csa lá dias lég kö re azt su gall ja, hogy nem egy más sal, ha nem
a vi lág gal kell ver seny re kel ni. 
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3. Az is ko la jó gya kor la tá nak jel lem zői

3.1. Be vá lo ga tás, a prog ram ban részt ve vők

Je len leg 44 ta nu ló jár az is ko lá ba – kö zü lük a ma te ma ti ka prog ram ba min den 
év ben kb. húsz gye rek ke rül het be. A prog ram ban résztve vők 25%-a lány, 75%-a
fiú. A szo ciá li san hát rá nyos hely ze tűek ará nyá ról az in téz mény nek nin cse nek ki-
 mu ta tá sai. 

A ve ze tő ség azt vall ja, hogy a ma te ma ti kaprog ram ba fel vé telt nyert ta nu lók
nem szunnya dó te het sé gek, ha nem in kább az „ígé re tes” vagy „mo ti vált” jel ző ket
hasz nál ják a jel lem zé sük re. A prog ram min den év ben meg hir de tés re ke rül a kör-
 nyék is ko lái ban, de sok szor elő for dul, hogy a jó ta pasz ta la tok miatt egy-egy test-
 vér is fel buk kan az el ső nyílt na pon, sőt van ide gen anya nyel vű, kül föld ről ér ke -
zett diák is. Az el múlt 13 év ben je lent ke zett már orosz, ko reai, fran cia ta nu ló is8.

Az is ko la ve ze tői há rom hét vé gi nyílt na pot hir det nek meg, hogy a je lent ke -
zők megis mer hes sék az is ko la te vé keny sé gét, cél jait, és a leen dő ta nu lók szá má -
ra le he tő sé get biz to sít sa nak ar ra, hogy fel mér jék sa ját el kö te le zett sé gü ket, meg-
is mer ked je nek leen dő osz tály tár saik kal. A diá kok ezen al kal mak egyi kén egy
rö vid tesz tet ír nak. A teszt írás két ok ból fon tos ele me a be vá lo ga tás nak: az is ko la
ka pa ci tá sa adott, éven te húsz fő ke rül het be a prog ram ba, va la mint a diá kok
gyors tem pó jú ha la dá sá nak elő fel té te le, hogy ren del kez ze nek meg fe le lő ala pok -
kal és a ma te ma ti ka irán ti el kö te le zett ség gel. A leg több ta nu lót a ma te ma ti ka és
a ter mé szet tu do má nyok irán ti ér dek lő dé se hoz za az in téz mény be, de ter mé sze -
te sen a vi lág ra nyi tott, innovatív és krea tív ti zen éve sek szá má ra a Nokia is nagy
vonz erőt je lent. 

A nyílt nap ra a gye re ke ket ál ta lá ban el kí sé rik a szü lők is, hogy pon to san lás-
 sák, mi lyen kö rül mé nyek és fel té te lek mel lett ta nul hat nak a be ke rült diá kok. Az
igaz ga tó egy rész le tes pre zen tá ció ban is mer te ti a prog ra mot, majd ezt kö ve ti a
diá kok teszt írá sa. Már cius ban már a ta nu lók ered mé nyeik is me re té ben ké szül -
het nek a nyá ri idő szak ban kez dő dő ta ní tás ra.

3.2. A tan év felépí té se és a diá kok na pi rend je

A Päivölä Is ko lá ban a diá kok na pi rend je és az egész is ko la év struk tú rá ja rész ben
a bent la ká sos is ko lák sa ját sá gai nak, rész ben a prog ram di dak ti kai alap el vei nek

8 A kép zés nyel ve a finn, de a diffe ren ciált ok ta tás és a so kol da lú ta ná ri gár da le he tő vé te szi a kül -
föl di diá kok szá má ra is a ta nu lást. Egyé ni tan rend jeik kel a diá kok gyor san ké pe sek le küz de ni a
nyel vi aka dá lyo kat.
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kö szön he tően lé nye ge sen kü lön bö zik a nor mál is ko lák gya kor la tá tól. Az in ten -
zív fel ké szí tő prog ra mok az év min den idő sza ká ban kiemel ten fon tos he lyet
kap nak, de et től még kel lő fi gyel met for dí ta nak a he ti óra ren dek összeál lí tá sá nál
ar ra, hogy a szü ne tek kö zöt ti is ko lai he tek ne le gye nek túl sá go san meg ter he lők.
A diá kok éle te a ze ne mű vé sze ti kö zép is ko lá ban vagy kon zer va tó rium ban ta nu -
lók éle té hez ha son lít ha tó, hi szen a hang sze res mű vész pa lán ták fel ké szü lé sé nek
is a fo lya ma tos mun ka, gya kor lás az egyik leg főbb is mér ve. Még a nyá ri szü net
sem tel het el egy-egy in ten zív kur zus vagy fo lya ma tos gya kor lás nél kül. Ar ról
per sze nem sza bad meg fe led kez ni, hogy az in téz mény ta nu lói ki ma gas lóan mo-
 ti vált diá kok, te hát a ma gas óra szá mú spe cia li zált kép zés nem olyan meg ter he lő
szá muk ra, mint a nor mál is ko lák ta nu lói nak. 

3.2.1. Az is ko la év felépí té se
A ta ní tá si év a nor mál fel ső kö zép is ko lák gya kor la tá tól el té rően, rend ha gyó mó -
don a nyá ri idő szak ban kez dő dik. Ez a pe rió dus öt hét ből áll; min den hét után
egy tel jes hét szü ne tet kap nak a ta nu lók. Az egyes he tek utol só nap ján a hét
anya gá ból a diá kok tesz tet ír nak, így ered mé nyeik tük ré ben, hiá nyos sá gai kat a
szü net ben pó tol ni tud ják. A nyá ri idő szak ban ma te ma ti ka és in for ma ti ka tan-
 tár gyak ból kap nak fej lesz tést a prog ram ban részt ve vők. A szá mí tás tech ni kai
fog lal ko zá sok 5 hét vé gét vesz nek igény be, hét vé gen ként 15 órá ban. Az el ső fej-
 lesz tő fog lal ko zá so kon a hard ver ről, a szá mí tó gé pes há ló za tok ról és az ope rá ciós
rend sze rek ről ta nul nak más fél-más fél órá ban. Az al go rit mu so kat és a prog ra -
mo zást az ala po zás után kü lön tan tárgy ként há rom hét vé gén ok tat ják. A kur zus
vé gén a ta nu lók sa ját prog ra mot ké szí te nek. A leg több diák itt ta nul elő ször
prog ra mo zást; mi vel né há nyuk már kel lő előis me ret tel ren del ke zik, a cso port
tag jait egy idő ben há rom kü lön bö ző szin ten ok tat ják. A nyá ri idő szak leg főbb
cél ja az, hogy a ké sőb bi ta nul má nyok elő fel té te le ként min den ki ké pes le gyen
egy egy sze rű prog ram meg szer kesz té sé re. A kép zés re jel lem ző, hogy nin cse nek
hosszú előadá sok, in kább a gya kor la ti felada tok ra össz pon to sí ta nak. 

Au gusz tus má so dik fe lé től a nor mál kö zép is ko lák gya kor la tá hoz ha son lóan,
a rö vid nyá ri szü net után foly ta tó dik a tan év. Az el ső he tek ben a ta ná rok nagy
hang súlyt fek tet nek a ma te ma ti kai is me re tek el mé lyí té sé re, hi szen ez ala poz za
meg a fi zi ka tan tár gyi ta nul má nyo kat is. Az in ten zív ala po zó idő szak azért is
fon tos, mert az is ko lá ban ok ta tott fi zi ka nagy mér ték ben kü lön bö zik a nor mál
kö zép is ko lák ta na nya gá tól. A ha la dás tem pó ja gyor sabb és az el sa já tí tott anyag
mennyi sé ge sok kal na gyobb. 

Az őszi idő szak ban a hosszú (14 na pos) iskolahetek hét vé géin spe ciá lis kép-
 zé se ket, in ten zív fel ké szí tő prog ra mo kat ren dez nek az is ko la ta nu lói és a kül sős
diá kok szá má ra. Az éven te két al ka lom mal meg ren de zett érett sé gi vizs gá ra, ver-
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 se nyek re fel ké szí tő hét vég ék na gyon nép sze rűek a ta nu lók kö ré ben. Té len há-
 rom he tes ka rá cso nyi szü ne tet kap nak a ta nu lók, majd a ta va szi idő szak ban az
el ső éves diá kok nak már le he tő sé gük van bi zo nyos tár gyak ból érett sé gi vizs gát
ten ni. Az érett sé gi idő sza kot ta nul má nyi ki rán du lás kö ve ti, amely mind szak-
 mai, mind kö zös ség for má ló sze re pét te kint ve je len tős él mény a diá kok szá má ra. 

3.2.2. Na pi rend
Más kö zép is ko lák gya kor la tá tól el té rően a ta ní tás 9 óra kor kez dő dik a Päivölä
Is ko lá ban. A tan órák előtt a diá kok kö zö sen reg ge liz nek az in téz mény men zá -
ján. A ké sői kez dést az in do kol ja, hogy es te az órák sok eset ben el hú zód nak; van
olyan nap, ami kor es te ki lenc óra kor vé gez nek a diá kok. A ta ní tá si órák kö zött
azon ban hosszú szü ne tek van nak, és az órák egyik fő cél ja az, hogy a ta na nya got
már az órá kon min den ki el sa já tít sa, ne le gyen szük ség tan órák utá ni hosszú ta-
 nu lás ra. Rit kán van há zi feladat, hi szen az órá kon a gya kor lás ra is ele gen dő ide je
van a ta nu lók nak. 

A hosszú nap so rán össze sen 4 tan órá ja van a diá kok nak, de ezek az órák az
át la gos nál hosszab bak, két és ne gyed óráig tar ta nak. A ha son ló fel ső kö zép fo kú
ok ta tá si in téz mé nyek ben egy óra ál ta lá ban 75 per ces. A Päivölä Is ko la ta ní tá si
órái alatt a gye re kek sza ba don feláll hat nak és ki me het nek a tan óra köz ben, ha az
órát nem za var ják, és ha a kon cent rá ciót se gí ti, ak kor a lá nyok nak még a ké zi -
mun ka is megen ge dett bi zo nyos tan órá kon. Fon tos, hogy ne le gyen sem mi lyen
gát lás a gye re kek ben; mer je nek kér dez ni, hogy ide jé ben el mond ják, ha nem ér-
 te nek va la mit. 

3.3. A prog ram di dak ti kai alap el vei, be szá mo lók

3.3.1. Gyor sí tás

A te het ség gon do zás szak em be rei vi lág szer te egyetér te nek ab ban, hogy a te het -
sé ges ta nu lók nak le he tő sé get kell biz to sí ta ni a gyor sabb üte mű ha la dás ra. A ma -
te ma ti kaprog ram eh hez nyújt el mé le ti és gya kor la ti se gít sé get. 

Gyor sí tás nak ne ve zünk min den olyan el já rást, amely nek ré vén a ta nu ló a
szo ká sos nál na gyobb iram ban ha lad hat elő re, akár a ma ga sabb is ko lai osz tály ba
va ló lé pé sén, akár a tény le ges tel je sít mé nyén mé rik ezt le (Ward 1980). Ha a ta-
 nu lók az őket iga zán ér dek lő te rü le te ken na gyobb tel je sít mény po ten ciál lal ren-
 del kez nek, ak kor Renzulli (1977) sze rint meg kell ad ni a le he tő sé get ar ra, hogy a
té má ban az el sa já tí tás szint jé nek kor lá to zá sa nél kül ha lad has sa nak to vább. Fox
(1979) sze rint a ki vá ló in tel lek tuá lis ké pes ség gel ren del ke ző diá kok szá má ra a
gyor sí tás nak há rom al ter na tí vá ja lé te zik: a teleszkopizálás, az osz tály ug rás és az
ok ta tá si in téz mé nyek be va ló ko rai fel vé tel. A teleszkopizálás há rom ta ní tá si év -
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nek a két év alatt, vagy négy ta ní tá si év nek a há rom év alatt tör té nő el vég zé sét je-
 len ti.

A prog ram ban ta nu lók kis lét szá ma és a kur zus ala pú ok ta tás le he tő vé te szi az
egyé ni fej lesz té si ter vek ki dol go zá sát és a teleszkopizálás gya kor la ti meg va ló sí -
tá sát. A diá kok ké pes sé geik hez, aka ra tuk hoz mér ten fej lőd het nek, akár kor tár -
saik nál több szö rö sen gyor sabb tem pó ban. Az is ko lá ban min den el vég zett kur-
 zus után je gyet kap nak a ta nu lók. Év vé gén nem bi zo nyít ványt visz nek ha za a
diá kok, ha nem egy iga zo lást az ad dig tel je sí tett kur zu saik ról. A kö zép is ko la alatt
75 kur zust kell el vé gez ni, a ta nul má nyok pe dig egy komp lex, át fo gó érett sé gi
vizs gá val zá rul nak, fő ként írás ban9. 

Az is ko la fent em lí tett együtt mű kö dé sei, gaz da gí tó prog ram jai szin tén nagy-
 mér ték ben se gí tik a gyor sabb üte mű ha la dást. A fel zár kóz ta tás sze re pé nek
hang sú lyo zá sa és a diffe ren ciált ok ta tás az egész finn ok ta tá si rend szer re jel lem -
ző, en nek kü lö nös je len tő sé ge van a Päivölä Is ko lá ban, hi szen ezen ele mek a
gyor sí tás gya kor la ti esz kö zei nek te kin ten dők. 

3.3.2. A tesz tek sze re pe az ok ta tá si fo lya mat ban
A ha gyo má nyos fel ső kö zép is ko lák tól el té rően, a Päivölä Is ko lá ban sok kal több
le he tő ség van a ta nu lók nak sa ját tu dá suk tesz te lé sé re. A prog ram ve ze tői nek
egyik fő alap el ve, hogy ele gen dő le he tő sé get biz to sít sa nak a diá kok szá má ra ah -
hoz, hogy lás sák, me lyek azok a te rü le tek, amit tel jes egé szé ben si ke rült a kur zus
idő tar tal ma alatt el sa já tí ta niuk, és hol van nak hiá nyos sá gaik. Miu tán a ta ná rok a
diag nosz ti kus el lenőr zés di dak ti kai mód sze rét al kal maz va fel tér ké pe zik a hiá -
nyos sá go kat, azon nal megáll nak, és akár egyé ni vagy cso por tos fej lesz tés ke re té -
ben se gí te nek a hiá nyos sá gok meg szün te té sé ben. A hiá nyos sá gok pon tos is me -
re te se gí ti az idő jobb ki hasz nált sá gát is. Az ér té ke lés te hát sza ka szo san tör té nik,
nem a kur zus vé gén. Ezért a kur zus anya gát a ta ná rok gyor sab ban ad ják le, és
több időt hagy nak a tesz te lés re. Akár há rom al ka lom mal is le het tesz tet ír ni
ugyanazon kur zus anya gá ból, hi szen a cél az, hogy mi nél el mé lyül tebb tu dás sal
ren del kez ze nek a diá kok az adott té ma kör anya gá ból. A ta ná rok a kis lét szám
miatt tisz tá ban van nak min den diák ha la dá si tem pó já val, hiá nyos sá gai val, ami-
 ket a ta ná ri kar kö zö sen pró bál or vo sol ni. Gyak ran elő for dul, hogy két ta nár is

9 Az érett sé gi vizs gát éven te két al ka lom mal, ta vasszal és ősszel ren de zik meg Finnor szág ban, egy
idő ben az or szág összes kö zép is ko lá já ban. A vizs gá zó nak az összes érett sé gi tár gyat nem több
mint há rom egy mást kö ve tő vizs ga idő szak ban kell le ten nie, de le he tő ség van egy idő szak ban az
összes tárgy ból le vizs gáz ni. A ta nu ló nak kö te le ző érett sé git ten nie az anya nyel vé ből, a má sik há -
rom vizs ga tár gyat a kö vet ke ző négy tárgy ból vá laszt hat ják: má so dik ha zai nyelv, ide gen nyelv, ma -
te ma ti ka és egy sza ba don vá lasz tott ál ta lá nos tárgy. A diá kok nak ter mé sze te sen le he tő sé gük van
több mint négy tárgy ból is vizs gát ten ni.
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je len van egy fi zi kaórán, vagy egy tár gyat több ta nár is ta nít. Az anyag so kol da lú
meg kö ze lí té se szin tén se gít a megér tés ben, és egy ben szí ne sí ti is az órá kat.

3.4. Is ko lán kí vü li prog ra mok 

Az is ko lán kí vü li sport- és sza ba di dős prog ra mok szé les vá lasz té kát kí nál ja az
in téz mény. Le he tő ség van spor to lás ra, ki rán du lás ra, az in téz mény azon ban nem
kö ve ti a nor mál kö zép is ko lák kö zös sé gi éle té nek ha gyo má nyos prog ram jait.
A nem ze ti ün ne pen (füg get len ség nap ja) ha gyo mány sze rint min den év ben bált
ren dez nek, de ezenkí vül nin cse nek ha son ló ren dez vé nyek. 

Az is ko la kö ze lé ben lé vő ki rán du ló he lyek, ta vak ideá lis hely szí nek cso por tos
tú rá zá sok ra, sport prog ra mok szer ve zé sé re. A diá kok nak nem kell so kat utaz -
niuk, és máris gyö nyö rű ter mé sze ti ér té kek kö zött ta lál ják ma gu kat. Az is ko la
szom széd sá gá ban ren ge teg csó na ká zás ra, ki rán du lás ra al kal mas tó ta lál ha tó.
A gya ko ri fel ké szí tő kur zu so kon, tá bo ro kon, he lyi prog ra mo kon kí vül hosszabb
kül föl di ki rán du lá so kat az is ko la el ső sor ban ta nul má nyi cél ból szer vez.

3.5. Az ol va sás se gí té se

A finn kul tú ra ha gyo má nyo san meg be csü li az ol va sást. Az ol va sás se gí té se, nép-
 sze rű sí té se na gyon fon tos nem csak he lyi, ha nem or szá gos szin ten is. 

A diá kok szá má ra a nap 24 órá já ban elér he tő az is ko la könyv tá ra, ahol anya-
 go kat gyűjt het nek sa ját ku ta tá saik hoz, egyé ni pro jekt jeik hez. A könyv tár pol-
 cain ott so ra koz nak a vég zett ta nu lók egye te men ké szí tett dip lo ma mun kái,
PhD-értekezései. 

Az or szág na gyon ma gas szín vo na lú és sű rűn kiépí tett könyv tár há ló za ta jól
fel sze relt; kü lön kieme len dő a könyv tá rak és az is ko lák szak mai együtt mű kö dé -
se. Nem csak a nagy vá ro si em ber pri vi lé giu ma könyv tár ba jár ni, ha nem a mo bil
könyv tár há ló zat lét re ho zá sá val a kistelepülések la kói is rend sze re sen köl csö nöz -

„A legnagyobb sikerem a középiskolás évek alatt az
volt, hogy megnyertem az országos matematikaver-
senyt és a Viksut, az Akadémia által szervezett tanul-
mányi versenyt. A Päivölä Iskola programjában töb-
bet tanultam és gyorsabban haladtam, mint az
átlagos középiskolákban; ennek is köszönhető, hogy
a huszonharmadik születésnapomra PhD-fokozatot
szereztem”.

Kaisa Matomäki
Turku Egyetem oktatója
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het nek a re gio ná lis könyv tá rak kész le té ből. A he lyi könyv tá rak üze mel te tik eze-
 ket a bu szo kat; a szol gál ta tás min den ki szá má ra in gye nes. Így te hát az is ko la sa -
ját könyv ál lo má nyán kí vül a ta nu lók interneten meg ren del he tik a köl csö nöz ni
kí vánt köny vet, amit a nagy mé re tű könyv tár bu szok ki szál lí ta nak, és le he tő ség
van a hely szí nen a mo bil ál lo mány ból va ló köl csön zés re is. 

3.6. Ta nul má nyi ver se nyek, ered mé nyek

A 21. szá zad ele jén nem vi tat ha tó a ta nul má nyi ver se nyek je len tő sé ge, mely nek
el sőd le ges cél ja a te het sé ges hall ga tók azo no sí tá sa és a te het ség gon do zás. A ver-
 se nyek előt ti idő szak le he tő sé get ad a tan tárgy ban va ló el mé lyü lés re, ku ta tó -
mun ká ra. A nem zet kö zi ver se nyek meg te rem tik a le he tő sé get a kü lön bö ző kul-
 tú rák ból ér ke ző, de azo nos ér dek lő dé sű fia ta lok kö zöt ti ba rát sá gok, ké sőbb akár
mun ka kap cso la tok kiala kí tá sá ra is. Nem utol só sor ban, a ver se nye ken jó he lye -
zést elérő diá kok szá má ra könnyeb bé vá lik az elit egye te mek re va ló be ju tás is.

A Päivölä diák jai az is ko lán kí vül rend sze re sen megmérettetnek or szá gos és
nem zet kö zi ver se nye ken. Az is ko lá ban azért is szor gal maz zák a nem zet kö zi ver-
 se nye ken va ló rész vé telt, hogy a diá kok nem zet kö zi me zőny ben is ké pe sek le-
 gye nek be so rol ni ma gu kat, tu dá suk pon tos is me re te to váb bi fej lő dés re ösz tö kél -
je őket, és ön bi zal mat nyer je nek az ered mé nyeik is me re té ben.

Az is ko la leg je len tő sebb ver seny ered mé nyei a Nem zet kö zi In for ma ti kai 
Diák  olim pián szer zett he lye zé sek. Az el ső Nem zet kö zi In for ma ti kai Diák olim -
piát10 (International Olympiad in Informatics, IOI) 1989-ben ren dez ték meg, az
UNESCO tá mo ga tá sá val. Az el ső ver se nyen Szó fiá ban 13 or szág, egy év vel ké-
 sőbb Minszk ben már 25, 1992-ben Bonn ban pe dig 46 or szág vett részt, 4-4 ta gú
csa pa tok kal. Az el múlt év ti zed ben Finnor szág 26 ér mé ből 12 ér met a Päivölä di-
ák jai hoz tak ha za. Az in for ma ti kai ver se nye ken kí vül a ta nu lók rend sze res részt-
 ve vői or szá gos és nem zet kö zi ma te ma ti ka ver se nyek nek. Az utol só tíz év ben a
fel ső kö zép is ko lák kö zött ren de zett or szá gos ma te ma ti kaver senyt öt al ka lom -
mal Päivölä-ta nu ló nyer te. A ver se nye ken elért jó he lye zés meg könnyít he ti az
egye te mek re va ló be ju tást, de a diá kok sze rint a ver se nyek el sőd le ges cél ja a fel-
 ké szü lés. A ver seny előt ti idő szak al kal mat ad egy-egy te rü le ten va ló el mé lyü lés -
re, ami két ség te le nül a leg főbb ho za dé ka a ver seny idő szak nak. A díj nyer tes
mun kák, pro jek tek össze fog la lóit az is ko la fo lyo só ján kiál lít ják, így az egy ko ri és
mos ta ni diá kok egy más kutatási ered mé nyei ből is so kat ta nul nak. 

10 Az olim pia hi va ta los nyel ve az an gol. A felada tok al go rit mi kus jel le gűek, nem tar tal maz nak
sem mi fé le nyel vi vagy gé pi spe cia li tást. Ér met a ver seny zők kb. 50%-a kap, me lyek kö zül a há rom -
fé le érem ará nya 1:2:3. A nyer te sek a vi lág leg jobb fia tal in for ma ti ku sai kö zül ke rül nek ki. 
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A diá kok kö ré ben nép sze rűek az MCM (Mathematical Contest in Mo dell ing
/Ma te ma ti kai Mo del le zé si Ver seny/) és ICM (Interdisciplinary Contest in Mo-
 dell ing /In ter disz cip li ná ris Mo del le zé si Ver seny/), ame lyek re a vi lág több mint
500 in téz mé nyé ből je lent kez nek ver seny zők. A csa pat ver seny kö zép is ko lás és
még nem vég zett fő is ko lás hall ga tók szá má ra van meg hir det ve. A ver seny re va ló
fel ké szü lés fej lesz ti a komp lex prob lé ma megol dó ké pes sé ge ket és az írott szö-
 veg al ko tás hoz szük sé ges kész sé ge ket. 

Az is ko la szá mos ver seny ered mé nyén kí vül az in téz mény ve ze tők büsz kék az
érett sé gi vizs gá kon szer zett jó ered mé nyek re és ar ra, hogy a diá kok csak nem
100%-a foly tat ja ta nul má nyait az or szág kü lön bö ző egye te mein. 

3.7. Spe ciá lis te het ség se gí tő kur zu sok, tá bo rok

Az is ko la év so rán sok in ten zív kur zust, tá bort szer vez nek a ma te ma ti ka prog ram
ve ze tői, ame lyek nem csak az is ko la ta nu lói nak ad nak al kal mat a gya kor lás ra,
fej lő dés re, el mé lyü lés re, ha nem a prog ra mok bár ki szá má ra elér he tőek. Van nak
ki fe je zet ten al só kö zép is ko lá sok szá má ra szer ve zett ma te ma ti ka tá bo rok. Ezek re
az in ten zív kur zu sok ra ál ta lá ban a he te dik-nyol ca dik év fo lya mok ból je lent kez -
nek. A bent la ká sos tá bor al kal má val a diá kok nak le he tő sé gük van megis mer -
ked ni az is ko la ta ná rai val, és el dönt he tik, hogy a ki len ce dik osz tály be fe jez té vel
a Päivölä Is ko lá ban kí ván ják-e fo lyat ni ta nul má nyai kat. A tá bor hét fő től pén te -
kig tart, ál ta lá ban az év har min ca dik he té ben. 

Ha son ló in ten zív gya kor lást és sok ér de kes, nap ra kész is me ret anya got adó
kur zus az ICT tá bor is, amit a 26. hé ten ren dez nek. A tá bor ta ná rai több te rü le -
ten is vé gez nek te het ség se gí tést. A te het ség gon do zás mel lett az is ko la fa lain be -
lül te het ség azo no sí tást és tehetségtanácsadást is foly tat nak, ami se gí ti a diá ko kat
a pá lya- és is ko la vá lasz tás ban. Sok je len le gi és volt diák el mon dá sa sze rint tá bo -
ri él mé nyeik után dön töt tek úgy, hogy a Päivölä Is ko lá ban kí ván nak to vább ta -
nul ni. 

A Finn Ma te ma ti kai Tár sa ság min den ha to dik hé ten spe ciá lis fel ké szí tő hét-
 vé gé ket tart az is ko lá ban, va la mint a Ma te ma ti kai Olim pia előt ti hé ten egy in-
 ten zív kur zus ke re té ben le he tő sé get ad a te het sé ges fia ta lok nak is me re teik bő ví -
té sé re. A szak em be rek ál tal összeál lí tott te ma ti ka sok kal ma ga sabb, ha la dó
szin tet vár el a kép zé sek re je lent ke zők től. A ne héz sé gek el le né re so kan több száz
ki lo mé te res kör zet ből ér kez nek az in ten zív hét vé gi prog ra mok ra. A fog lal ko zá -
sok min den ki szá má ra nyi tot tak, a hely szí nen a ta nu lók szál lást és tel jes el lá tást
kap nak. 



III. ÖSSZE GZÉS

A ma gas is ko lá zott sá gi szint a finn nem ze ti stra té gia sa rok kö ve. A ki mű velt és
ver seny ké pes tu dás sal ren del ke ző em be rek ből ál ló tár sa da lom lét re ho zá sa csak
ak kor le het sé ges, ha az is ko la rend szer jól felépí tett struk tú rá já nak leg ki sebb ele-
 mei is a he lyü kön van nak. Az ol va sás se gí té se, akár in gye nes könyv tár há ló za tok
kiépí té sé vel, fon tos esz kö ze a tu dás ala pú tár sa da lom lét re ho zá sá nak. A finn pél -
da meg mu tat ja, hogy a tu dás szin tek kö zöt ti éles kü lönb sé gek el tűn nek, ha ide jé -
ben hang súlyt fek te tünk a fel zár kóz ta tás ra. 

A ta ná ri pá lya meg be csült sé ge elő fel té te le a köz ok ta tás he lyes mű kö dé sé nek,
hi szen a pe da gó gu sok sze re pe fel be csül he tet len az ok ta tá si rend szer ben. Meg-
 bíz ha tó me cha niz mu so kat kell ki dol goz ni a ta ná rok ki vá lasz tá sá ra, kép zé sé re,
meg fe le lő kez dő fi ze té sek re és a ta ná ri szak ma te kin té lyé nek visszaál lí tá sá ra.
A finnor szá gi gya kor lat eb ben a te kin tet ben irány adó le het más eu ró pai or szá -
gok szá má ra is.

A Päivölä Is ko la prog ram já ban kulcs fon tos sá gú a ta ná rok men tor sze re pe.
A pe da gó gu sok pá lya irán ti el kö te le zett sé gé nek kö szön he tően vál lal ni tud ják a
men tor sze re pet, ami nek az ered mé nye az, hogy sok kal mé lyebb em be ri és szak-
 mai vi szony ba ke rül nek a diá kok kal. A „Päivölä kö zös ség” össze tar tó ere je éle -
ten át tar tó kap cso la to kat hoz lét re a ta ná rok, je len le gi és volt diá kok kö zött. Az
egy ko ri diá kok jó kap cso la ta az Al ma Materrel an nak kö szön he tő, hogy az is ko -
la ta ná rai nyi tot tak a szak mai együtt mű kö dés re. Si ker ként ér té ke lik, ha egy volt
nö ven dék túl szár nyal ja ta ná ra ered mé nyeit. Mindez per sze an nak is kö szön he -
tő, hogy a finn tár sa da lom ban az éle ten át tar tó ta nu lás na gyon meg ha tá ro zó
ele me az ok ta tás po li ti ká nak. A sza bad egye te mek és nép fő is ko lák szá mos kép-
 zést kí nál nak az idő sebb ko rosz tá lyok szá má ra is. 

A tár sa dal mi vál to zá sok ra, a tech ni ka ro ha mos fej lő dé sé re az is ko lák több sé -
ge nem tud elég gyor san rea gál ni. Ez zel a me rő ben új hely zet tel szem be sül nek a
ta ná rok; olyan ki hí vá sok kal kell szem be néz niük, ame lyek re nin cse nek fel ké -
szül ve. Az ered mé nyes mű kö dés zá lo ga az is ko la együtt mű kö dé se or szá gon be-
 lü li és or szág ha tá ron kí vü li társ in téz mé nyek kel, vál la la tok kal, egye te mek kel.
Fel be csül he tet len a ko rai is ko la évek alatt meg szer zett mun ka ta pasz ta lat. A si ke -
res te het ség gon do zás hoz a nem csak pa pí ron köt te tett megál la po dá sok, ha nem a
vál la la ti szek tor, is ko lák és a te het ség gon do zás ban élen já ró prog ra mok és in téz -
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mé nyek kö zöt ti tény le ges együtt mű kö dés te remt het mind szak mai, mind fi nan -
szí ro zá si szem pont ból meg fe le lő ala pot. 

Az egyén re sza bott kép zés mind a ha la dá si tem pó, mind a ta na nyag mennyi-
 sé gé nek te kin te té ben kulcs fon tos sá gú. A part ne ri vi szony el vét kö vet ve az in ter-
ak tív és koo pe ra tív mun ka meg könnyí ti a ha la dást, és a ta na nyag gyors leadá sa
után több idő ma rad a tesz te lés re. Pon tos is me ret tel kell ren del kez nie mind a di-
á kok nak, mind ta ná raik nak ar ról, hogy mely te rü le te ken van nak hiá nyos sá gok,
amit egyé ni fej lesz tés sel or vo sol ni le het. 

A ma te ma ti ka prog ram gya kor la ta egy na gyobb ta nu ló lét szám mal ren del ke -
ző in téz mény ese té ben már nem biz tos, hogy mű kö dő ké pes le het ne. A prog ram
za var ta lan és ola jo zott mű kö dé sé hez szük sé ges hu mán erő for rást ne he zen le-
 het ne biz to sí ta ni. A prog ram ve ze tői min den ta nu lót sze mé lye sen mentorálnak,
ami egy nagy lét szá mú in téz mény nél nem tud ered mé nye sen mű köd ni. 

A bent la ká sos is ko lák ve le já ró ja, hogy a ta nu lók nak sok szor hon vá gyuk van.
A hosszú ta ní tá si he tek és az át la gos tól hosszabb tan órák ki me rí tőek le het nek a
nem kel lően mo ti vált ta nu lók szá má ra. A Päivölä Is ko lá ban azon ban a diá kok
dön tő több sé ge mo ti vált és cél tu da tos, na gyon ki csi a le mor zso ló dás. 

A ha zai al kal ma zás le he tő sé ge a prog ram mód szer ta ni ele mei nek te kin te té -
ben meg van, a fi nan szí ro zás te kin te té ben azon ban csak a vál la la ti szek tor és a
köz ok ta tá si in téz mé nyek na gyobb össze fo gá sá val kép zel he tő el. A kö zép fo kú
ok ta tás struk tú rá ja Ma gyaror szá gon sok kal zár tabb rend sze rű, mint Finnor -
szág ban, ezért a si ker kul csát je len tő együtt mű kö dé sek akár az egye te mek kel,
akár társ in téz mé nyek kel a Päivölä Is ko la gya kor la tá hoz ha son lóan nem egysze-
rűen hoz ha tók lét re. Egy ha son ló prog ra mot azon ban, a ha zai vi szo nyok hoz al-
 kal maz kod va meg le het ne va ló sí ta ni kol lé giu mok, ci vil szer ve ze tek és kö zép is -
ko lák össze fo gá sá val. Mindeh hez Ma gyaror szá gon meg fe le lő ala pot te remt het
az egy re szé le sebb kör ben kiépü lő Te het ség pont Há ló zat. 



KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS

A ku ta tás ban nyúj tott se gít sé gü kért a szer ző sze ret ne kö szö ne tet mon da ni Me-
rikki és Esa Lappinak, a Päivölä Is ko la Ma te ma ti ka prog ram ja ki dol go zói nak és
ve ze tői nek, Mai ja Akselának, a Hel sin ki Egye tem pro fesszo rá nak, Veera Kallun-
kinak, a Luma Köz pont koor di ná to rá nak, va la mint Ari Huovinen úr nak, a
Ressu Kö zép is ko la igaz ga tó já nak és kol lé gái nak. Kü lön kö szö net Leo Pahkin úr -
nak (Nem ze ti Ok ta tá si Tes tü let), aki ide jét és ener giá ját nem kí mél ve se gí tet te a
fe je zet szer ző jét ab ban, hogy a meg fe le lő he lyen a meg fe le lő sze mé lyek kel ta lál -
koz has son, és szak mai kon zul tá ció kat foly tas son ve lük.
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I. BE VE ZE TŐ

1. Iz rael ál lam

A modernkori Iz rael ál la mot 1948. má jus 14-én ala pí tot ták meg. A la kos ság nagy
ré szét zsi dó val lá súak al kot ják, ere de ti leg több sé gük ben olya nok, akik Eu ró pá -
ból, a holokauszt után ván do rol tak ki; de a mig rá ció még ma is zaj lik. A la kos ság
to váb bi nagy cso port ját az ara bok al kot ják. E két nagy nép cso port nak meg fe le -
lően az or szág hi va ta los nyel ve a hé ber és az arab. 

Ma Iz rael ben 20 770 km2-en meg kö ze lí tő leg 7 és fél mil lió em ber él, akik nek
ha még azo nos is a val lá sa, a kul tú rá juk nem rit kán egé szen más. A ki sebb ség ben
lé vő mu zul má nok mel lett itt él nek az Eu ró pá ból be ván do rolt zsi dók és azok le-
 szár ma zot tai, de kö zel 120 000 fő re te he tő az Etió piá ból be ván do rolt zsi dók lét-
 szá ma, akik ter mé sze te sen egé szen más kul tú rát hoz tak ma guk kal. Ér de mes
meg je gyez ni, hogy a de mog rá fiai ada tok sze rint a zsi dó né pes ség szá ma és or-
 szá gon be lü li ará nya fo lya ma tos csök ke nést mu tat a 80-as évek kö ze pé től, míg a
mu zul má nok szá ma per ma nen sen emel ke dik: ma min den 5. iz rae li la kos musz-
lim. A né pes ség 2%-a ke resz tény, es az egyik leg ki sebb mi no ri tást a drú zok al-
 kot ják, akik a la kos ság 1,5%-át te szik ki, de a be duin ki sebb ség ről sem fe lejt kez -
he tünk meg.

A fő vá ros ban, Je ru zsá lem ben egy más mel lett – sőt ugyanazo kon a te rü le te -
ken – he lyez ked nek el a zsi dó ság, az isz lám és a ke resz tény ség leg szen tebb he-
 lyei. Ez ad ja azt a multikulturális sok szí nű sé get, ami jel lem zi az or szá got. Az

*  ELTE Pe da gó giai és Pszi cho ló giai Kar Interkulturális Pszi cho ló giai és Pe da gó giai Köz pont
** So rok sá ri Egy sé ges Pe da gó giai Szak szol gá lat és Pe da gó giai Szak mai Szol gál ta tó In téz mény
*** BZSH Scheiber Sán dor Gim ná zium, Szak kö zép is ko la és Ál ta lá nos Is ko la

1 Jelen tanulmány készítésének idején az első szerző az OTKA K-79143 sz. kutatási támoga tá-
s ában részesült.

Gor don Győ ri János*,1–Frank Andrea**–Ko vács Bernadett***
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UNESCO kul tu rá lis vi lág örök sé gek lis tá já ra emiatt ke rül he tett fel Je ru zsá lem
óvá ro sa is. Ugyanak kor az élet szá mos te rü le tén el kü lö nül nek egy más tól a kü-
 lön bö ző el ve ket kép vi se lő tár sa dal mi cso por tok. Né mely eset ben ez a sze pa rá ció
meg je le nik föld raj zi lag is, fa lak mö gé vagy kü lön vá ros ré szek be hú zód va, más-
 kor csak az is ko la rend szer, az öl töz kö dés és a szo ká sok szint jén van je len. Mint
ahogy ar ra ké sőbb ki té rünk majd, eb ben a ré szek re ta go ló dott tár sa da lom ban
ép pen a te het ség gon do zás az egyik olyan te rü let, amely ben legalább rész le ge sen
meg va ló sult az együtt mű kö dés a kü lön bö ző, időn ként akár el len té tes ér de ke ket
val ló cso por tok kö zött. 

Iz rael ál lam gaz da sá gi hely ze té ről so kat elárul, hogy brut tó ha zai ter mé ke
(GDP-je) alap ján 2009-ben a meg tisz te lő 49. he lyet ér te el a vi lág or szá gai közt.
Nem el ha nya gol ha tó tény az sem, hogy 2010-ben tag jai kö zé fo gad ta az OECD.
Az ál lam éven te a GDP-nek mintegy 8%-át for dít ja ok ta tás ra.

2. Az or szág ok ta tás ügyé nek ál ta lá nos alap jel lem zői

Az ok ta tá si tör vény 2007-es mó do sí tá sa óta Iz rael ben min den gyer mek 5-től 18
éves ko ráig tan kö te les. A kö te le ző ok ta tás nak négy kü lön bö ző for má ját vá laszt -
hat ják a csa lá dok: gyer me keik ta nul hat nak ál la mi szekuláris, ál la mi val lá sos,
ult ra-or to dox (haredi) zsi dó vagy arab is ko lák ban. A leg több ta nu ló ál la mi is ko -
lák ban ta nul, s csak a val lá so sabb csa lá dok vá laszt ják azo kat az ok ta tá si in téz mé -
nye ket, ahol kiemel ten fog lal koz nak a val lás ok ta tás sal. A haredi is ko lák ban a fi-
a ta lok a zsi dó val lá si tör vény ke zés, vagyis a halacha sza bá lyai sze rint ta nul nak
el ső sor ban a zsi dó ság ról. Ter mé sze te sen a muszlim diá kok a szá muk ra fon tos, a
ne kik ké szí tett tan ter vek sze rint ta nul nak: az isz lá mot, a Ko ránt ta nul má nyoz -
zák. 

A 80-as évek ben kez dett ér le lőd ni a gon do lat, mi sze rint a zsi dó és arab diá -
kok egymástól elszigetelt ok ta tása nem je lent fel tét len po zi tí vu mot. Az el ső
olyan te le pü lés, ahol egy tan ter men osz toz ha tott mu zul mán és zsi dó fia tal, Néve
Shalom volt, majd ezt kö vet te ké sőbb több ha son ló kon cep ció ra épü lő ma gánis -
ko la meg nyi tá sa, ame lyek kö zül több ál la mi tá mo ga tást is kap. 

Saj ná la tos, hogy az arab diá kok kö ré ben két szer ak ko ra a le mor zso ló dás a
zsi dó ta nu lók hoz ké pest; jel lem ző is ko láik ban a tan ter mek hiá nya, sok szor küz-
 de nek fi nan ciá lis prob lé mák kal. Ezen gon dok le küz dé sé re fo gal ma zott meg az
Ok ta tá si Mi nisz té rium 2007-ben egy olyan öt éves ter vet, ami nek ke re té ben az
arab ok ta tás ra for dí tott, rész ará nyo san megál la pí tott 18%-os fi nan szí ro zást
25%-ra eme lik.

A köz ok ta tá si rend szer nek az óvo dát kö ve tően há rom szint je van. Alap fo kú
ok ta tás ban ré sze sül nek az el ső 6 év fo lya mon, a 6–12 éves ko rú ta nu lók. Már
ezen a na gyon ko rai szin ten, a má so dik, il let ve har ma dik év fo lya mon tör té nik
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meg or szá go san a te het sé gek szű ré se az Ok ta tá si Mi nisz té rium meg bí zá sá ból, a
Szold In té zet ál tal ki dol go zott kog ni tív tesz tek se gít sé gé vel. 

A köz ok ta tás kö zép ső szint je a kö vet ke ző 3 évet öle li fel, majd jön nek a fel ső
év fo lya mok, szin tén 3 éven át, ame lyek az érett sé gi re ké szí te nek fel. Így tart a kö-
 te le ző, ál la mi ok ta tás óvo dás kor tól egé szen a 12. év fo lyam el vég zé séig.

Az érett sé gi vizs gán (bagrut-on) a ta nu lók nak szá mot kell ad niuk tu dá suk ról
iro da lom ból, ma te ma ti ká ból, Bib lia-is me ret ből, hé ber nyelv és iro da lom ból, an -
gol nyelv ből, tör té ne lem ből, va la mint ál lam pol gá ri is me re tek tan tárgy ból, vagy
bio ló giá ból, fi zi ká ból, ké miá ból, mű vé szet tör té net ből vagy más tan tár gyak ból,
at tól (is) füg gően, hogy ki mit vá laszt. Az arab, drúz és ke resz tény is ko lá sok a
Bib lia is me re te he lyett ter mé sze te sen az isz lám, a drúz vagy a ke resz tény ség szel-
 le mi örök sé gét ta nul má nyoz zák, s en nek szel le mé ben zaj lik ál ta lá ban is ko lai ne-
 vel te té sük is. 

A gim ná ziu mi évek vé gez té vel a zsi dó diá kok sor ka to nai szol gá la tot kö te le -
sek tel je sí te ni: a fiúk há rom, a lá nyok két éven át. A fia ta lok nak ar ra is le he tő sé -
gük van, hogy az iz rae li had se reg (Israel Defense Forces, / IDF/)
kö te lé ké ben ma rad ja nak, meg hosszab bít va eze ket az éve ket. Így le he tő sé gük
nyíl hat az in gye nes fel ső ok ta tás ra is. Min de ne set re könnyen el kép zel he tő, hogy
a kö zép is ko lai ta nul má nyok ra, a diá kok (prob le ma ti kus) mo ti vá ció já ra erő sen
rá nyom ja bé lye gét ez a – ta nul má nyi te kin tet ben – kieső né hány év. 

Iz rael ben a to vább ta nul ni vá gyók nyolc ál la mi egye tem és szá mos kol lé gium
kö zül vá laszt hat nak. Mi köz ben az iz rae li köz ok ta tás ál ta lá nos ság ban csak kö ze -
pe sen jó nak vagy egyes mu ta tók ban szin te gyen gé nek mond ha tó (Balázsi 2010),
az or szág ter mé szet tu do má nyi és mér nö ki ka rai vi lág vi szony lat ban az élen jár-
 nak (Academic Ranking of World Universities 2010). Ezek kö zül is kiemel ke dik
a Je ru zsá le mi Hé ber Egye tem, amely az or szág leg pa ti ná sabb in téz mé nye, és
amely szinte minden évben a vi lág 100–200 leg jobb aka dé miá ja kö zé so rol ta tik,
még Ázsia leg jobb 10 egye te me kö zött is he lye van (Academic Ranking of World
Universities 2010). Min de ne set re az ok ta tá si rend szer – de legalábbis a fel ső ok -
ta tás – mű kö dő ké pes sé gét jól pél dáz za, hogy 2002 óta mintegy fél tu cat No bel-
dí jas tu dóst ad tak a vi lág nak, és Iz rael ben a leg ma ga sabb az egy fő re ju tó tu do -
má nyos közlemények szá ma. 

An nak ide jén, az 1948-as ál lam ala pí tás után tö me gé vel ér kez tek az or szág ba
a kü lön bö ző szín vo na lú is ko lá zott ság gal ren del ke ző fel nőt tek és gyer me keik a
vi lág szá mos or szá gá ból. Eb ben az idő ben az egyen lő ség el vű ok ta tás po li ti ka,
hát te ré ben a szo cia lis ta irá nyult sá gú kor mány zat tal, nem tá mo gat ta a ki vá ló
gye re kek spe ciá lis kép zé sét, min den gyer mek nek egy for ma ok ta tást biz to sí tott.
A kü lönb ség azon ban nyil ván va ló volt a sok fé le hát tér ből ér ke zett, kü lön fé le
adott ság gal és teljesítménnyel ren del ke ző ta nu lók kö zött, ezért az 1953-as ok ta -
tá si tör vény ben már meg te rem tet ték a ta nu lá si ne héz ség gel küz dő gye re kek fel-

� �� �� ��	
 �� ���� �� ��� �� 

Gyori_05_magyar_Izrael_net:Layout 1  5/4/11  6:48 AM  Page 99



100
Gor don Győ ri János–Frank Andrea–Ko vács Bernadett

 zár kóz ta tá sá nak jo gi ke re teit (Burg 1992). Er re a te het sé ges ta nu lók vo nat ko zá -
sá ban a mai na pig nem ke rült sor.

3. Az or szág te het ség gon do zá sá nak ál ta lá nos jel lem zői

Az iz rae li te het ség gon do zás tör té ne te szo ro san össze függ az zal, hogy év ti zed ről
év ti zed re mi kép pen vál to zott az ok ta tás ügy szem lé le te és a tár sa dal mi köz gon -
dol ko dás az egyen lő ség, a ki vá ló ság és az elitizmus kér dé sei ről az ok ta tás ügy vo-
 nat ko zá sá ban. 

No ha a tár sa dal mi egyen lő ség meg va ló sí tá sá nak szán dé ká tól vezérelve az
1950-es, majd az 1960-as évek ben is a diá kok egyen lő tel je sít mé nyé nek eléré se
volt a leg főbb ok ta tás ügyi cél, a két év ti ze det mégis két je len tő sen kü lön bö ző
ideo ló gia ve zé rel te. Az 1950-es évek ben az az el kép ze lés ural ta a szak mai és tár-
 sa dal mi köz gon dol ko dást, hogy ha a kü lön fé le ké pes sé gű/tel je sít mé nyű, kü lön -
fé le tár sa dal mi cso por tok ba tar to zó ta nu lók szá má ra egyen lő rá for dí tá so kat biz-
 to sít az ok ta tás ügy, ak kor az – legalábbis hosszú tá von – el ve zet az egyen lő 
is ko lai tel je sít mé nyek hez és ezen ke resz tül a mi nél tel je sebb tár sa dal mi egyen-
 lő ség hez. Az 1960-as évek re in kább az az el gon do lás vált jel lem ző vé, mi  sze rint
ép pen a diffe ren ciált rá for dí tá sok ve zet het nek el az egyen lő tel je sít mé nyek hez.
Csak hogy ez utób bi in kább a hát rá nyos hely ze tűek, a le sza ka dók tá mo ga tá sá nak
el vét je len tet te, azt a szán dé kot, hogy a nagy ok ta tás ügyi rá for dí tá sok nak az ő
tár sa dal mi fel zár kóz ta tá su kat kell szol gál niuk. Eb ben az ideo ló giá ban a te het sé -
ge sek kép zé sé nek már pusz tán a le he tő sé ge is szin te eti kai lag elíté len dő cse le ke -
det nek tűnt, mond ván, hogy aki nek úgy is sok van, an nak igaz ság ta lan len ne
még töb bet kap nia (Rachmel 2010a). Mindez egy be vá gott az iz rae li tár sa dal mat
a 2. vi lág há bo rú utá ni év ti ze dek ben egyéb ként is erő sen meg ha tá ro zó kö zös sé gi
egyen lő ség esz ménnyel, amely olyan – vi lág szer te unikális – együtt élé si for mák -
hoz ve ze tett, mint pél dául a kibbutzok rend sze re. 

Az 1970-es évek re azon ban je len tős szem lé le ti vál to zás kö vet ke zett be a te-
 het ség ről va ló gon dol ko dás te rén. Elő tér be ke rült az a gon do lat, mi sze rint az ok-
 ta tá si és ezen túl mu ta tóan a tár sa dal mi egyen lő ség is va ló já ban az egyen lő esé-
 lye ket je len ti, ame lyek kel az tán ki-ki a sa ját ké pes sé gei és ér de mei sze rint tud
él ni. A te het ség gon do zás in du lá sa töb bek kö zött azok hoz a ma te ma ti ka ta ná rok -
hoz köt he tő, akik fel fi gyel tek ta nu lóik te het sé gé re, és sze mé lyes mentorálással
se gí tet ték őket pá lyá ju kon. Ké sőbb szü lői kez de mé nye zé sek nyo mán egye sü le -
tek ala kul tak Tel Avivban és Je ru zsá lem ben, hogy tá mo gas sák a ki vá ló ta nu ló kat
és szü lei ket. Az ok ta tá si mi nisz ter 1971-ben a par la ment előt ti fel szó la lá sá ban
dek la rál ta, hogy min den gyer mek nek – így a te het sé ges nek is – jo ga van ah hoz,
hogy ké pes sé geit ma xi má li san ki bon ta koz tat has sa. Két év vel ké sőbb, 1973-ban
megala kult az Ok ta tá si Mi nisz té rium ban a te het sé ge sek fej lesz té sé vel fog lal ko zó
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rész leg, és kí sér le ti jel leg gel elin dí tot tak hat spe ciá lis is ko lai te het ség osz tályt
(Burg 1992; David 2009; Rachmel 2010a). Et től kezd ve az iz rae li te het ség gon do -
zás di na mi ku san, ha nem is el lent mon dás -men te sen fej lő dött. 

Az el múlt év ti ze dek so rán Iz rael ben az is ko lai és is ko lán kí vü li te het ség gon -
do zás nak szá mos for má ja ala kult ki. 

A te het ség gon do zás te rén nem zet kö zi leg is kiemel ke dő sze re pet ért el az Is-
rael Cen ter for Excellence through Education (Ok ta tás sal a Ki vá ló sá gért Iz rae li
Köz pont ja) ne vű ma gán szer ve zet, amely az Ok ta tá si Mi nisz té rium te het ség gon -
do zá si gya kor la tá val pár hu za mo san 1990-ben hoz ta lét re az Israel Arts and 
Science Academy ne vű is ko lá ját. Eb ben a kis ta nu lói lét szám mal mű kö dő bent-
 la ká sos is ko lá ban – amely ben mindössze 200 diák ta nul a ter mé szet tu do má -
nyok, tech ni ka, in for ma ti ka, il let ve a ze ne és más mű vé sze tek spe cia li zá ció já ban
– kép ződ nek a jö vő Izraeljének vá ro má nyos ve ze tői a tu do má nyok és mű vé sze -
tek te rén. Az is ko la szel le mi sé gét, nyi tott sá gát mu tat ja, hogy vi lá gi, mo dern val-
 lá sos, sőt or to dox zsi dó gye re kek éppúgy jár nak ide, mint emig rán sok, il let ve –
hé be rül tu dó – arab és drúz, be duin és muszlim ta nu lók. Mindamel lett a szin ga -
pú ri, dél- ko reai, ame ri kai és más te het ség gon do zó szak em be rek kel, in téz mé -
nyek kel kap cso lat ban ál ló Israel Cen ter for Excellence nem csak sa ját kiemel -
ke dő kö zép is ko lá sai szá má ra biz to sít ki vé te le sen ma gas szín vo na lú ok ta tást, ha -
nem nagy szám ban dol goz ki a te het ség fej lesz tés cél jait szol gá ló ok ta tá si prog-
 ram cso ma go kat is. Eze ket más iz rae li ok ta tá si in téz mé nyek is be sze rez he tik a 
ki vá ló ság köz pont tól, il let ve kül föl di or szá gok, te het ség gon do zó is ko lák is meg-
 ve he tik. A ki vá ló ság köz pont né hány éve Excellence 2000 né ven az ál ta lá nos is-
 ko la 5. osz tá lyá tól, il let ve az al só kö zép is ko lá sok szá má ra – vagyis már a 10–15
éve sek ré szé re – is ki dol go zott egy te het ség prog ra mot, ame lyet Szin ga púr ban és
az USA-ban is át vet tek. 

Az aka dé mi ku san kiemel ke dő te het sé gű gye re kek is ko lái kö zül ugyan csak
nagy re pu tá ció val ren del ke zik a je ru zsá le mi Hé ber Egye tem Kö zép is ko lá ja
(Hebrew University Secondary School), amely nek ta nu lói és ta ná rai kö zül Iz rael
ál lam szá mos ve ze tő je ke rült már ki. Ez egyéb ként egyi ke an nak a szá mos iz rae li
ok ta tá si in téz mény nek, amely – szá mos más te het ség gon do zó mód szer mel lett –
elő sze re tet tel al kal maz za a gyor sí tás mód sze rét is. 

Ki vá ló aka dé mi kus szín vo na luk miatt az utób bi évek ben nagy je len tő ség re
tet tek szert az orosz be ván dor lók is ko lái az ok ta tás ügy ben ál ta lá ban, de a te het -
ség gon do zá son be lül is. Ezek nek az ok ta tá si in téz mé nyek nek, mint pél dául a tel
avivi Shevah Mofet Kö zép is ko lá nak kiemel ke dő kép zett ség gel ren del ke ző ta ná ri
ka ra sok szor olyan sze mé lyek ből állt össze, akik ko ráb ban, az emig rá ció juk előtt
a Szov jetunió ban vagy Oroszor szág ban egye te mi pro fesszo rok, ku ta tók, kiemel -
ke dő szak em be rek vagy ép pen ve ze tő ta ná rok vol tak. 

Gyori_05_magyar_Izrael_net:Layout 1  5/4/11  6:48 AM  Page 101



102
Gor don Győ ri János–Frank Andrea–Ko vács Bernadett

A mű vé sze ti te het ség kép zés ben meg ha tá ro zó sze re pet tölt be a Jerusalem
Academy of Music and Dance (Je ru zsá le mi Ze nei és Tánc Aka dé mia), amely a
Hé ber Egye tem kampuszán he lyez ke dik el. 

Mindezek mel lett az iz rae li is ko lák te het ség gon do zá si te vé keny sé gé ben fon-
 tos sze re pet ját sza nak a spe ciá lis te het ség gon do zó osz tá lyok, ta go za tok és ha-
 son ló, spe cia li zált kép zést biz to sí tó is ko lai te het ség gon do zá si for mák. 

Az is ko lai te het ség gon do zá son kí vül is szá mos in téz mény és prog ram biz to -
sít ja a te het sé ges gye re kek fej lesz té sét, tu dás gya ra pí tá sát. Nem zet kö zi szin ten is
elis mert mun kát vé gez a fia tal ter mé szet tu do má nyos te het sé gek prog ram jai nak
ki dol go zá sa és le foly ta tá sa te rén a Weizmann In té zet (Subhi–Maoz 2000). Ők is,
más in téz mé nyek is aján la nak fel nyá ri tu do má nyos ku ta tás ra kép ző tá bo ro kat a
te het sé ges és mo ti vált gye re kek nek. De Iz rael-szer te van nak ma te ma ti kai tá bo -
rok is, fia ta lok nak szer ve zett tu do má nyos klu bok, tu do má nyos olim piá ra elő ké -
szí tő fog lal ko zá sok, is ko lá sok nak szó ló egye te mi ku ta tá si le he tő sé gek és ha son -
lók (Subhi–Maoz 2000).

Má ra az Ok ta tá si Mi nisz té rium te het ség cso port ja te vé keny sé gé nek kö szön -
he tően a te het sé ges ség kü lönböző szint jei re vo nat ko zó rész le tes kategóriarend-
szer vált ál ta lá no san is mert té és szé leskö rűen el fo ga dot tá Iz rael ben, s en nek
meg fe le lően jól el kü lö nít he tő fej lesz té si rend sze rek ala kul tak ki az iz rae li te het -
ség gon do zás fő ára má ban. A szu per te het sé ge sek a ta nu lói kohorszok fel ső 1 ez-
 re lé ké be tar to zó, ki vé te le sen ma gas in tel li gen ciá jú ta nu lók, akik nek kü lön fej-
 lesz tő prog ra mo kat dol goz nak ki. A te het sé ges ta nu lók cso port ja a diá kok fel ső
1–3%-ából ke rül ki – ők jár nak he ten te egy szer az or szág szer te ta lál ha tó 53 te-
 het ség köz pont va la me lyi ké be, ame lyek kö zül a karmieli in téz ményt be mu tat juk
majd az aláb biak ban. A ki vá ló ta nu lók a fel ső 8%-ba tar to zó diá kok; az ő fej lő dé -
sü ket fő leg he lyi, is ko lai prog ra mok kal igye kez nek op ti ma li zál ni. 

Iz rael ben a te het sé ges ta nu lók azo no sí tá sa el ső sor ban in tel li gen cia tesz tek se-
 gít sé gé vel tör té nik. Er re azért is van mód, mert a tár sa da lom vi szony lag szé les-
kö rűen el fo gad ja, il let ve tá mo gat ja azt, hogy az in tel li gen ciát te kint sék a te het sé -
ges ség kri té riu má nak, és hogy en nek mé ré sé re legin kább a tesz te lé ses el já rá sok
al kal ma sak. A pszi cho met ri kus mé ré se ket év ti ze dek óta a nem zet kö zi leg is jól
is mert tesz tek kel (pél dául a Wechsler-teszttel), il let ve iz rae li ma gán ku ta tó in té -
ze tek (a Szold In té zet, il let ve a Karni In té zet) ál tal ki fej lesz tett mé rő esz kö zök kel
vég zik. Nem zet kö zi össze ha son lí tás ban is igen fia tal kor ban, 2. ele mi ben a tel jes
ta nu lói né pes ség ben (il let ve az arab ta nu lók ese té ben egy év vel ké sőbb, 3. ele mi -
ben) fel ve szik a Szold In té zet ál tal ki dol go zott tesz te ket. (2009 óta az arab diá kok
a Karni In té zet teszt jét töl tik ki. Ők, va la mint a be ván dor ló ta nu lók a sa ját anya-
 nyel vü kön tölt he tik ki, a ta nu lá si prob lé mák kal küsz kö dők pe dig több időt kap-
 nak a felada tok ra, mint a töb bi fel vé te li ző.) A teszt fel vé tel két for du lós: az el ső
for du lón leg jobb ered mé nye ket elérő (fel ső 15%) ta nu ló nak ajánl ják csak fel a
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má so dik for du ló még sze lek tí vebb teszt jé nek ki töl té sét. A leg job bak kö zé azok a
ta nu lók ke rül nek, akik legalább 98,5%-os tel je sít ményt ér nek el a nyel vi, ma te -
ma ti kai, té ri ké pes sé ge ket, az abszt rakt gon dol ko dást, me mó riát, ana li zá ló és ge-
 ne ra li zá ló szel le mi kész sé get mé rő tesz te ken (Rachmel–Zorman 2003). 

E ko rai te het ség mé rés nek kö szön he tően már igen fia tal élet kor ban el tud ják
kez de ni a te het sé ge sek spe ciá lis fej lesz té sét. Ugyanak kor ér de mes szem előtt tar-
 ta ni, hogy a ko rai te het ség azo no sí tás kü lö nö sen azo kon a te rü le te ken ha té kony,
ame lye ken egyál ta lán meg je len het nek már a te het ség je lei eb ben az élet kor ban,
és ame lyek nek ki bon ta ko zá sa, il let ve te tő pont ja a fia tal fel nőtt kor ra te he tő.
A nyel vi, ze nei és né hány más te rü let mel lett ilyen a ma te ma ti kai te het ség is,
amely a leg több ter mé szet tu do má nyos, il let ve mű sza ki/in for ma ti kai te rü le ten
ki bon ta ko zó te het ség nek is az alapja. Vagyis a kog ni tív ké pes sé ge ken nyug -
vó ko rai te het ség azo no sí tás jól al kal maz ha tó a ma gas hoz záadott szel le mi ér té -
kek re épí tő, tech nok ra ta irá nyult sá gú or szá gok ban – Iz rael ben éppúgy, mint
pél dául Szin ga púr ban. Ugyan csak fon to sak ezek a te het ség te rü le tek az iz rae li
hon véd elem nek. Mint hogy Iz rael ál lam a megala ku lá sa óta szinte fo lya ma to san
há bo rú ban áll, a nem zet vé de lem szá má ra kiemel ke dően fon tos, hogy le he tő leg
nagy pon tos ság gal meg ta lál ja a ter mé szet tu do má nyos és tech ni kai te rü le ten 
kiemel ke dő te het sé ge ket. A ka to na ság 1979 óta a sa ját, úgy ne ve zett Talpiot te-
 het ség prog ram ját ajánl ja fel a fi zi ká ban, ma te ma ti ká ban, ter mé szet tu do má -
nyok ban te het sé ges fia ta lok nak, akik így a ka to nai szol gá la tuk ide jén egy ben
egye te mi ta nul má nyai kat is vé gez he tik. 

Nem min den ki oszt ja azon ban ma ra dék ta la nul azt a né ze tet, hogy az in tel li -
gen cia- vagy kog ni tív tesz tek kel nagy biz ton ság gal le het te het ség azo no sí tást vé-
 gez ni. A krea ti vi tás ku ta tás és -fej lesz tés te rén nagy nem zet kö zi elis mert ség gel
ren del ke ző te het ség spe cia lis ta, Eri ka Landau sze rint így meg ha tá ro zó fon tos sá -
gú jel lem zők, pél dául a mo ti vá ciós je gyek vagy ép pen a krea ti vi tás ra va ló ké pes -
ség mé ré se ma rad ki a te het sé ge sek azo no sí tá sá ból. En nek meg fe le lően a sa ját
te het ség azo no sí tó és -fej lesz tő mun ká já ban fontos sze re pet ját sza nak a po ten -
ciá li san te het sé ges gye re kek ezen jel lem zői. Ép pen ezért az ál ta la év ti ze dek óta
ve ze tett The Young Persons’ Institute for the Promotion of Creativity and Excel-
lence ne vű – a mi nisz té riu mi te het ség gon do zó rend szer nél egyéb ként ko ráb ban
lét re ho zott – in téz mény te vé keny sé gét úgy is le het te kin te ni, mint a mi nisz té -
rium ál tal ve ze tett te het ség gon do zás al ter na tí vá ját. Mindamel lett a két ál lás -
pont, ha las san is, de kö ze le dik egy más hoz. Ezt mi sem bi zo nyít ja job ban, mint
az a tény, hogy az utób bi évek ben ko moly fej lesz té sek tör tén tek an nak ér de ké -
ben, hogy az ed di gi in tel li gen cia mé ré sek mel lett a jö vő ben a mo ti vá ciós fak to -
ro kat és egyéb sze mé lyi ség jel lem ző ket is fi gye lem be tud ja nak ven ni a mi nisz té -
riu mi te het ség azo no sí tás ban. 
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Az in tel li gen cia alap ján tör té nő te het ség azo no sí tás egy má sik prob lé má ja az,
hogy az így nyert ered mé nyek vi szony la gos ob jek ti vi tá suk el le né re sem tel jes
mér ték ben te kint he tők füg get len nek a gye re kek szociokulturális hát te ré től. E té -
nye ző kom pen zá lá sa ér de ké ben az iz rae li gya kor lat ban egy olyan megol dást al-
 kal maz nak, amely nem zet kö zi leg nem te kint he tő ál ta lá nos nak: az in tel li gen cia -
mé rés ugyanis or szá gos szin tű, de az ered mé nye ket ré gión ként össze sí tik, és a
te het ség fej lesz tő prog ra mok ba az egyes ré giók (kü lön-kü lön te kint ve) leg jobb
ered mé nyeit elérő ta nu lóit hív ják meg. Így min de nütt a he lyi leg in tel lek tuá li san
leg te het sé ge sebb nek mond ha tó ta nu lók ke rül nek a he lyi te het ség gon do zás ba,
nem pe dig egy or szá go san össze sí tett sor rend alap ján. Ez fon tos mo men tum,
mert ez a rend szer ele m lé nye ges kie gyen sú lyo zó sze re pet ját szik vagy játsz hat az
or szá gos és a lo ká lis szin tek kö zött a te het ség gon do zás ban. 

A tesz te lé ses te het ség azo no sí tás ked ve zőt len a las sab ban ér le lő dő gye re kek
ese té ben. Ezért egy ide je az Ok ta tá si Mi nisz té rium al kal maz egy ké sőb bi – a kö-
 zép is ko lá ba lé pés előt ti – tesz te lé sen nyug vó te het ség azo no sí tást is: a gye re ke ket
ek kor a Karni In té zet ál tal ki fej lesz tett kog ni tív teszt tel mé rik. Ugyan csak  ked -
vezőt len a tesz te lé ses in tel li gen cia mé rés a je len tős tár sa dal mi és kul tu rá lis  hát -
rá nyok kal küz dő csa lá dok ból szár ma zó te het sé gek, így pél dául az utób bi év -
ti ze dek ben át te le pült/át te le pí tett etióp gye re kek  ese té ben is. A szá muk ra bi zo -
nyí tot tan nem meg fe le lő, mert kul tu rá li san nem szen zi tív és nyel vi leg sem 
meg fe le lő (hé ber nyel vű) te het ség azo no sí tó teszt he lyé be a hí res iz rae li pszi cho -
ló gus, Reuven Feuerstein in té ze té ben, az International Cen ter for the Enhan -
cement of Learning Potential-ben fej lesz tet tek ki egy új faj ta te het ség azo no sí tá si
mé ré si el já rást* (Kashti 2010). 

Töb bek kö zött a ma gas tel je sít mé nyek re ké pes hát rá nyos hely ze tű gye re kek
fej lesz té sé hez já rul nak hoz zá Iz rael ben az ok ta tá si mi nisz té rium ál tal igen igé-
 nye sen ki dol go zott táv ok ta tó te het ség prog ra mok is (Rachmel et al. 2005). Pél-
 dául a „Virtual School” (Vir tuá lis is ko la) prog ram ke re té ben a mi nisz té riu mi 
te het ség rész leg a The Open Universityvel együtt mű köd ve há rom vir tuá lis te het -
ség gon do zó is ko lát mű köd tet. Ezek szá mos té ma kör ben – pél dául ma te ma ti ká -
ban, kör nye zet vé de lem és eti ka té ma kör ben, a ha gyo má nyos arab or vos lás té-
 má já ban  10-10 hetes kur zu so kat aján la nak fel a kö zép is ko lás te het sé gek nek,
akik kö zül so kan az or szág pe ri fé riá ján ne vel ked nek. No ha a prog ram interne-
ten, „vir tuá lis tér ben” zaj lik, a gye re kek nek rend sze re sen mód juk van ar ra is,
hogy az inst ruk to raik kal, akik a felada to kat kül dik és ér té ke lik, sze mé lye sen is
ta lál koz za nak és kon zul tál ja nak. Fon tos jel lem ző je a prog ram nak az is, hogy a

* Saj nos a mé ré si mód szer ről nem si ke rült to váb bi in for má ció kat nyer ni, pe dig ér de mes len ne
job ban megis mer ni, mi lyen mó don si ke rült a Reuven In té zet nek kul tu rá li san al kal mas tesz te lé si
el já rást ki dol goz nia az etióp te het sé gek azo no sí tá sá hoz. 
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prog ram ve ze tői egy-egy kur zus hoz kap cso ló dóan a te het sé ges gye re kek szü leit
is in for mál ják ar ról, hogy mi lyen té má ban, mi lyen mun kát, mi lyen ered mé nyes -
ség gel vég zett a gyer me kük (Rachmel 2010a). 
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II. PULL-OUT KÖZ PON TOK AZ IZ RAE LI TE HET SÉG -

GON DO ZÁS BAN

1. A pull-out rend sze rű te het ség gon do zás

1.1. A pull-out rend sze rű te het ség gon do zás ál ta lá nos jel lem zői

A szó sze rint „kieme lés”-t (még in kább: „ki hú zás”-t) je len tő pull-out mód szer a
vi lág szá mos or szá gá ban nép sze rű te het ség gon do zá si for ma, mint hogy hi dat
ké pez a szeg re gá ló (el kü lö ní tett te het ség osz tá lyok) és az in teg rá ló (a ta nu lót a
sa ját he te ro gén osz tá lyá ban fej lesz tő) mód sze rek kö zött. Az Iz rael ben meg va ló -
sí tott vál to za tá nak az a lé nye ge, hogy a diá kok a hét nagy ré szé ben a sa ját ál ta lá -
nos is ko lá juk ban ta nul nak együtt a kor tár saik kal, de he ten te egy na pon, szin tén
dél előtt a ré gión ként lé te sí tett pull-out köz pon tok ban vesz nek részt kü lön bö ző
gaz da gí tó fog lal ko zá so kon. Iz rael ben jel lem zően az ál ta lá nos is ko lás 3–6. (ese -
ten ként 7–9.) osz tá lyos ta nu lók kö ré ben ked velt ez a te het ség gon do zá si for ma,
mint hogy kö zép is ko lás szin ten már in kább spe ciá lis osz tá lyo kat, is ko lá kat szer-
 vez nek a te het sé ge sek szá má ra. A ket tő kö zül va la me lyik for ma min den te le pü -
lé sen/ré gió ban meg ta lál ha tó. Sok eset ben a gyer mek la kó he lye ha tá roz za meg,
hogy mi lyen tí pu sú gon do zás ban ve het részt. Pél dául egy ki sebb te le pü lé sen a
ta nu lók nak nincs mód juk vá lasz ta ni, az egyet len le he tő sé gük a prog ram el fo ga -
dá sa vagy visszauta sí tá sa.

Az ál la mi te het ség gon do zás 2009-ben 12 538 gyer me ket ért el, akik nek 63%-
a a pull-out cen te rek ben, 21%-uk spe ciá lis osz tá lyok ban, 8%-uk a táv ok ta tás ban
és 3%-a a gyor sí tás (pl. ko ráb ban el kez dett egye te mi ta nul má nyok) ke re tei kö-
 zött ré sze sült te het ség gon do zás ban (Rachmel 2010a). 

A pull-out mód szer egyik leg na gyobb elő nye, hogy a te het sé ges ta nu ló rend-
 sze re sen ta lál koz hat ha son ló adott sá gok kal ren del ke ző te het sé ges tár sai val,
ugyanak kor a sa ját kortárscso port já tól sem sza kad el. Ezál tal megelőz he tő a 
ne ga tív „Nagy hal, kis tó” (Big Fish Little Pond /Seaton–Marsh–Graven 2009/)
ha tás, vagyis ami kor az élet ko ri cso port já ban ki vá ló gyer mek a te het sé ge sek
osz tá lyá ban elbizonytalanodik, mert már nem a leg job bak kö zé, ha nem a kö zép -
me zőny be, eset leg a gyen gébb tel je sít ményt nyúj tók kö zé tar to zik (Szenczi
2008). Ezt a hely ze tet a ta nu lók nak sok szor ne héz fel dol goz niuk; sé rül het a gye-
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 re kek énképe, el ve szít he tik a ta nu lás irán ti mo ti vá ció ju kat is. A pull-out rend-
 szer ben azon ban iskolai idejének nagy részét ter mé sze tes, he te ro gén kö ze gük -
ben ma rad va új ra és új ra megél he ti ki vá ló sá gát.

A mód szer to váb bi elő nye, hogy a te het sé ges ta nu lók – legalább he ten te egy-
 szer – az igé nyeik nek meg fe le lő in tel lek tuá lis ki hí vás sal ta lál koz hat nak, egye di
kur zu so kon ve het nek részt, me lye ket ki vá lóan kép zett szak em be rek (ta ná rok,
tu dó sok, mű vé szek) tar ta nak. Egyes ku ta tók azon ban épp ezt az idő be ni kor-
 lá to zott sá got te kin tik a mód szer leg főbb hát rá nyá nak. Cox így fo gal maz:
„a pull-out rész idős megol dás egy tel jes ide jű prob lé má ra” (idé zi Vaughn–Feld -
husen–Asher 1991), hi szen ezek a diá kok min dennap te het sé ge sek, ezért min-
 dig ha son ló ki hí vá sok kal kel le ne ta lál koz niuk. 

Sok szor okoz ne héz sé get, és ez konflik tus hoz ve zet het a kül dő is ko lák kal,
hogy a ta nu lók nak fo lya ma to san pó tol niuk kell azt a ta na nya got, amely ről ép -
pen hiá nyoz tak. Az USA-ban úgy pró bál ták a diá kok ter heit csök ken te ni, hogy a
pull-out na pon nem le he tett a nor mál osz tá lyok ban új anya got ven ni és dol go za -
tot írat ni. Az izraeli tehetségközpontokban a ta na nyag ál ta lá ban füg get len az is-
 ko lá ban ta nul tak tól, vagy csak la zán kap cso ló dik a nor mál is ko lai tan terv hez; ez
po zi tí vum nak éppúgy te kint he tő, mint ne ga tí vumnak. 

A kü lön bö ző hiá nyos sá gok vagy a rend szer bel ső el lent mon dá sos sá ga el le -
né re a pull-out mintegy 30 éve a leg nép sze rűbb te het ség gon do zó mód szer Iz ra-
el ben. Je len leg 53 köz pont mű kö dik az or szág ban (eb ből 14 köz pont ban ki zá ró -
lag arab ta nu lók te het ség fej lesz té se zaj lik), több mint 6000 te het sé ges gyer me ket
lát va el.

1.2. Be vá lo ga tás a pull-out köz pon tok ba

A ta nu lók ki vá lasz tá sa má so dik osz tály ban, az elő ző fe je zet ben leír tak alap ján
tör té nik; a prog ram har ma dik osz tály ban in dul. A fel vett gye re kek a te het sé ges
(gifted) ta nu lók, az életkori közösség leg jobb tel je sít ményt nyúj tó 1–3%-a. 

1.3. A pull-out prog ram tar tal ma és felépí té se

A diá kok a fog lal ko zá sok szé les pa let tá já ról vá laszt hat nak a ter mé szet- és tár sa -
da lom tu do má nyok, a mű vé sze tek kö ré ből. Nagy hang súlyt fek tet nek a szo ciá lis
ér zé keny ség kiala kí tá sá ra. A köz pont ban ta nu ló gye re kek rend sze re sen vál lal -
nak ön kén tes mun kát a he lyi kö zös ség ben.

A cen te rek szá má ra az Ok ta tá si Mi nisz té rium csak alap el ve ket ha tá roz meg,
a prog ra mok tar tal mát il le tően sza bad ke zet kap nak a pe da gó gu sok. Ez a te het -
sé ges ta ná rok szá má ra is nagy vonz erőt je lent, to váb bá le he tő sé get krea ti vi tá suk
ki bon ta koz ta tá sá ra.
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A köz pon tok ban a tan órák vál to zó hosszú sá gúak, de ál ta lá ban 75 per ce sek,
kö zöt tük ne gyed-, il let ve fél órás szü ne tek kel. Reg gel 8.30-kor kez dő dik a ta ní -
tás, és jel lem zően 3 vagy 4 tan óra után ér vé get. A pull-out köz pon tok ban tehet-
séggaz da gí tás fo lyik, mely nek cél ja a krea ti vi tás, a prob lé ma ta lá lás, a prob lé ma -
megol dó gon dol ko dás, az ön ki fe je zés, a kom mu ni ká ció, az önis me ret és
ön bi za lom fej lesz té se; nem csak aka dé mi kus is me re tek nyúj tá sa, ha nem a ta nu -
lás és a ku ta tás mód sze rei nek meg ta ní tá sa, me lyek is me re té ben a ta nu lók ké-
 sőbb ké pes sé vál nak az ön ál ló is me ret szer zés re, az élet hosszig tar tó ta nu lás ra.

A tan órá kon jel lem zően cso port mun ka fo lyik. Dol goz hat nak pá rok ban vagy
na gyobb egy sé gek ben, a pro jekt jel le gé től füg gően. A mun ka idő tar ta ma is vál-
 to zó. Elő for dul, hogy egy óra vagy több hét, eset leg egy tel jes tan év áll a diá kok
ren del ke zé sé re a feladat megol dá sá hoz. Az osz tá lyok lét szá ma 12–18 fő kö zött
mo zog, el len tét ben a nor mál is ko la 30 fő fe let ti osz tály lét szá mai val. Az ala cso -
nyabb osz tály lét szám le he tő vé te szi a mi nő sé gi ta ní tást és ta nu lást.

1.4. A pull-out köz pon tok ban dol go zó ta ná rok

A ta ná rok általában rész fog lal ko zá súak: több center al kal maz za őket pár hu za -
mo san. Egy ré szük pe da gó gus vég zett sé gű, má sik ré szük mű vész, tu dós vagy
mes ter em ber. 

Iz rael ben a legutób bi éve kig nem volt szer ve zett te het ség-ta nár kép zés, a kü-
 lön bö ző csa tor ná kon megis mert jó szak em be re ket hív ták a köz pon tok ba dol-
 goz ni. Elő ször 2006-ban, a Je ru zsá le mi Hé ber Egye te men in dí tot tak a té má ban
poszt gra duá lis két éves tan fo lya mot. Az Ok ta tá si Mi nisz té rium ál tal 2010-ben
kiadott, te het sé ges gye re kek ne ve lé sé re vo nat ko zó ren de let pe dig már tar tal -
maz za azt a ki té telt, hogy a 2014/15-ös tan év től csak a te het ség fej lesz tő kép zett -
ség gel ren del ke ző pe da gó gu sok dol goz hat nak a köz pon tok ban, il let ve te het ség -
osz tá lyok ban. Ki vé telt ké pez az a ta nár, aki tíz éve ezen a te rü le ten dol go zik.
A kü lön bö ző prog ra mo kat ve ze tő nem pe da gó gus vég zett sé gű ok ta tók (pl. mű-
 vé szek) szá má ra hat van órás to vább kép zé se ket sze ret né nek majd biz to sí ta ni. 

Iz rael ben min den is ko lá ban – így a te het ség gon do zó köz pon tok ban is – dol-
 go zik ok ta tá si ta nács adó. Vég zett sé gét, va la mint mun ka kö rét, felada tait te kint ve
fél úton áll a pe da gó gus és a pszi cho ló gus kö zött. Egész nap meg ta lál ha tó az is ko -
lá ban, ér zel mi tá maszt nyújt a gye re kek nek, se gí ti a kü lön bö ző konflik tu sok
megol dá sát, szo ros kap cso la tot tart fenn a szü lők kel, de a kül dő is ko la ok ta tá si
ta nács adó já val is. Gya kor la ti se gít sé get is nyújt a diá kok nak, akik bár mi lyen
prob lé má juk kal for dul hat nak hoz zá.
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2. A Karmieli Te het ség gon do zó Köz pont

2.1. A vá ros be mu ta tá sa

Karmiel, Iz rael egyik leg fia ta labb és leg szebb vá ro sa észa kon, a fes tői dom bok
övez te Beit Hakerem-völgyben te rül el. Mél tán ne ve zik Ga li lea szí vé nek, mert
1964-es ala pí tá sa óta a tér ség ipa ri, ke res ke del mi és kul tu rá lis köz pont já vá vált.
Má sik ta lá ló el ne ve zé se: „az együtt élés vá ro sa”. Az 1990-es évek ele jén, a Szov je-
tunió utód ál la mai ból ér ke ző emig rán sok zö mét Karmiel fo gad ta be. Igye kez nek
a szom szé dos arab te le pü lé sek kel is jó vi szonyt ápol ni, a kva li fi kált arab csa lá dok
szí ve sen köl töz nek be a vá ros ba, lét szám ará nyuk már eléri a 20%-ot. Ér de kes -
ség, hogy a mintegy 50 000 polgár 74-féle anya nyel ven be szél és 80 or szág ból ér-
 ke zett. 

Karmiel tu da tos vá ros ter ve zés sel, a leg kor sze rűbb épí té si tech no ló giák al kal -
ma zá sá val épült. A vá ros hí res a tisz ta sá gá ról és a zöldterületek nagy sá gá ról (64
köz park ta lál ha tó a vá ros ban). A la kó te rü le te ket el kü lö ní tet ték az ipa ri öve ze -
tek től, így megőriz ték az egész sé ges kör nye ze tet an nak el le né re, hogy a vá ros
ma ga san fej lett ipar ral ren del ke zik.

2.2. Az ok ta tás Karmielben

Az ok ta tá si in téz mé nyek inf ra struk tu rá lis és esz közel lá tott sá ga ma gas szín vo na -
lú. Kü lö nös hang súlyt fek tet nek az óvo dai ne ve lés re. A vá ros négy al só, valamint
négy fel ső kö zép is ko lá val és szak kép ző köz pont tal ren del ke zik. Ki lenc ál la mi
fenn tar tá sú ál ta lá nos is ko la, egy ál la mi fenn tar tá sú val lá sos is ko la (mely a kö-
 zép is ko lát is ma gá ba fog lal ja), egy füg get len ál ta lá nos is ko la (az or to dox gye re -
kek szá má ra), te het ség gon do zó köz pont, tan gaz da ság, nő vér kép ző, több óvo da
és egy fő is ko la al kot ja az ok ta tá si rend szer ge rin cét.

2.3. A Köz pont mű kö dé se

A Karmieli Te het ség gon do zó Köz pont össze sen 290, Szold In té zet ál tal ki vá lasz -
tott 3–9. osz tá lyos ta nu lót fo gad. 190 tar to zik a „te het sé ges” (gifted – a gye rek -
po pu lá ció fel ső 1–3%-a) és 100 a „ki vá ló” (outstanding – a gye re kek 3–8%-a)
ka te gó riá ba. A két cso port el té rő prog ra mo kon ve het részt, a „te het sé ges” gye-
 re kek a dél előt ti pull-out prog ra mon, a „ki vá lóak” a dél utá ni gaz da gí tó fog lal -
ko zá so kon. A két prog ram kö zött nincs át já rás a ta nu lók szá má ra. Amennyi-
 ben a ta nár úgy gon dol ja, hogy a „ki vá ló nak” mi nő sí tett gyer mek megáll ná a
he lyét a „te het sé ge sek” kö zött is, ja va sol ja a szü lők nek, hogy az Ok ta tá si Mi-
 nisz té rium nál kér jék a Szold In té zet is mé telt tesz te lé si el já rá sát. Amennyi ben a
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ta nu ló tel je sít mé nye meg fe le lő, át ke rül het a pull-out rend szer ben fog lal koz ta -
tot tak cso port já ba.

A köz pont 15 éve mű kö dik „te het sé ges” gye re ke ket gon doz va, há rom éve
szer vez nek prog ra mo kat a „ki vá lóak” szá má ra.

Mint fen tebb ír tuk, Karmiel iga zi multikulturális vá ros. A tehetségköz pont ba
is nagy szám ban jár nak drúz gye re kek (50 te het sé ges ta nu ló). Mi vel az anya nyel -
vük nem a hé ber, ezért az el ső évek ben arab nyel ven foly nak a fog lal ko zá sok,
me lye ket arab anya nyel vű ta ná rok tar ta nak, majd ké sőbb ők is be kap cso lód nak
a hé ber nyel vű ok ta tás ba.

2.4. Fi nan szí ro zás

Va la mennyi – így a karmieli – köz pont költ ség ve té se is há rom fő pil lé ren, az ál-
 la mi, az ön kor mány za ti és a szü lői hoz zá já ru lá so kon nyug szik. Iz rael ben az ál -
lam nem nor ma tí vát fi zet a ta nu lók után, ha nem az in téz mé nyek mi nisz té rium
ál tal fi ze tett ta ná ri óra szá mo kat kap nak a kü lön bö ző prog ra mok függ vé nyé ben.
A he lyi ön kor mány zat fi ze ti az épü let fenn tar tá si költ sé geit, az egyéb kiadá so kat
(pl. esz kö zök, uta zá sok) a szü lők be fi ze té sei ből fe de zik, amely va la mennyi cen-
 ter re ér vé nyes, köz pon ti lag meg ha tá ro zott összeg. Mű kö dik a pá lyá za ti rend szer
is, egy-egy prog ram hoz ext ra hoz zá já ru lást le het igé nyel ni, va la mint a vá ros há za
is se gít a pro jek tek hez szpon zo ro kat ta lál ni.

2.5. Kap cso lat más köz pon tok kal

Az or szá got több ok ta tá si ke rü let re osz tot ták, a karmieli az észa ki ré gió ban ta lál -
ha tó, ahol öt ha son ló köz pont mű kö dik. A köz pon tok igaz ga tói ha von ta ta lál -
koz nak egy más sal: ki cse ré lik ta pasz ta la tai kat, meg be szé lik prob lé mái kat, meg-
is me rik egy más jó gya kor la tait. Ezek az al kal mak nyi tot tak, sok szor ta ná rok is
részt vesz nek az össze jö ve te le ken. A tan év so rán több ször ta lál ko zik egy más sal
az összes cen ter igaz ga tó, és éven te há rom na pos kép zé sen is részt vesz nek.

2.6. Kap cso lat a kül dő is ko lák kal

A Karmieli Te het ség gon do zó Köz pont csak nem 30 is ko lá val áll kap cso lat ban.
Min den tan év ele jén el kül dik szá muk ra a te het ség gon do zó prog ra mok ba be vá -
lo ga tott gye re kek név so rát. Ál ta lá ban év fo lya mon ként 1-2 fő az érin tett. Az,
hogy me lyik na pon utaz nak a gye re kek a cen ter be, nem vál to zik év ről év re, így
az is ko la könnyeb ben össze tud ja han gol ni az óra ren det a köz pont mű kö dé sé vel.
A kap cso lat nem min dig fe szült sé gek től men tes, de az igaz ga tó, Mr. Nadler min-
 dent meg tesz a zök ke nő men tes együtt mű kö dés ér de ké ben. A 2010/2011. tanév-
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ben például felaján lot ta az igaz ga tók nak, hogy kol lé gái val előadá so kat tart a te-
 het sé ges gye re kek ről a tan tes tü le tek nek; két is ko la fo gad ta el a felaján lást. So kat
se gít a har mo ni kus kap cso lat kiala kí tá sá ban a center és az is ko la ok ta tá si ta nács -
adói nak együtt mű kö dé se is. A fog lal ko zá sok ra va ló el ju tá sért is a te het ség gon -
do zó köz pont a fe le lős, mik ro bu szok szál lít ják a gye re ke ket a prog ra mok ra,
majd dél után ha za.

2.7. Kap cso lat a szü lők kel

A tehetségközpont fo lya ma tos kap cso la tot tar t fenn a szü lők kel, akik elő ze tes
egyez te tés után bár me lyik fog lal ko zás ra be me het nek; így a szülők rend sze res lá-
 to ga tói a pro jekt zá ró kiál lí tá sok nak, ren dez vé nyek nek. Ha von ta kö zös prog ra -
mot szer vez nek szü lők nek és gye re kek nek, és a fel nőt tek szá má ra kü lön is tar ta -
nak előadá so kat meg hí vott előadók kal, el ső sor ban pszi cho ló giai té mák ban.

Rend kí vül po zi tív ha tás sal van a szü lők kel va ló kap cso lat ra a min den év ben
meg ren de zett kü lön le ges projekthét, ami kor min den fog lal ko zást szü lők és
nagy szü lők tar ta nak. A köz pont igaz ga tó ja, Dr. Menahem Nadler sze rint egyes
csa lá dok ban ha tal mas szel le mi tő ke rej tő zik, me lyet a diá kok a min den na pi élet
so rán nem biz tos, hogy fel fe dez nek. Az el fog lalt szü lők nek sincs ide jük min den
eset ben átad ni is me re tei ket a gyer me keik nek. Eze ken a projektheteken a szü lők
és nagy szü lők mun ká juk hoz vagy a hob bi juk hoz kap cso ló dó, ál ta luk vá lasz tott
té mák ról tart hat nak előadá so kat. A prog ram in du lá sa előtt össze gyűj tik a fel-
aján lott té má kat, és a szé les pa let tá ról a diá kok vá lasz ta nak ér dek lő dé sük nek
meg fe le lően. Né hány a legutób bi projekthét előadá sai kö zül:

Ho gyan ké szí tet ték fél év szá zad dal ezelőtt a fil me ket?
Ho gyan let tem kerekesszékkel a paraolimpián baj nok?
A szá mí tó gép ho gyan ala kít ja át a ké pe ket di gi tá lis in for má ció vá?
A prog ram har ma dik éve ke rült meg ren de zés re, és óriá si a si ke re mind a szü-

 lők, mind a ta nu lók kö ré ben. Nem csak a diá kok is me re tei gya ra pod nak, és eset-
 leg ked vet kap hat nak egy-egy szak ma iránt, de po zi tív a ha tá sa a ta nár–szü lő, de
még in kább a gyer mek–szü lő kap cso lat ra is. A ta nu lók új sze rep ben is mer he tik
meg édes any ju kat, édes ap ju kat vagy nagy szü lei ket, és mél tán le het nek büsz kék
csa lád juk ra. 

2.8. A NASA-pro jekt

A karmieli köz pont ba já ró te het sé ges gye re kek szám ta lan ér de kes prog ram kö -
zül vá laszt hat nak, de mind kö zül ta lán a leg kü lön le ge sebb a NASA-pro jekt.

Gyori_05_magyar_Izrael_net:Layout 1  5/4/11  6:48 AM  Page 111



112
Gor don Győ ri János–Frank Andrea–Ko vács Bernadett

Az in téz mény innovatív szem lé le tű igaz ga tó ja, Dr. Menahem Nadler hoz ta
ma gá val há rom év vel ezelőtt ezt a prog ra mot, mi kor a karmieli köz pont igaz ga -
tó ja lett (Nadler 2010). 

2.8.1. A prog ram cél ja
A prog ram öt le te ere de tileg egy tö rökor szá gi mil lio mos há zas pár fe jé ben fo gant
meg. Cél juk az volt, hogy kö ze lebb hoz zák egy más hoz a vi lág kü lön bö ző ré szein
élő gye re ke ket, hogy egy kö zös pro jekt ben együtt dol goz va megis mer je nek más
kul tú rá kat, és akár föld ré sze ken átíve lő tar tós ba rát sá go kat kös se nek. Azóta a
prog ram több or szág ban si ker rel mű kö dik. Nap jaink ban is a diá kok köz ti kap-
 cso lat te rem tés és kom mu ni ká ció fej lesz té se a pro jekt el sőd le ges cél ja, ter mé sze -
te sen a szám ta lan egyéb kész ség és ké pes ség fej lesz té sén túl, me lyek re a vál to za -
tos te vé keny sé gek ál tal ha tást gya ko rol.

2.8.2. A prog ram be ve ze té se, mű köd te té se
Ere de ti leg nem ki fe je zet ten te het sé ge sek szá má ra dol goz ták ki, a vi lág más ré-
 szein át la gos gye re kek vesz nek ben ne részt. Iz rael ben azon ban a karmieli köz-
 pont igaz ga tó ja egy mun ka tár sa (Dr. Alon Levy) se gít sé gé vel átala kí tot ta a prog-
 ra mot a te het sé ges (gifted) diá kok szá má ra. Az or szág ban má sik két köz pont is
szer vez a ta nu lói nak ilyen fog lal ko zá so kat.

A pro jekt egy évig tart. Csak az in téz mény ben ta nu ló gye re kek ve het nek
ben ne részt: azok, aki ket má so di kos ko ruk ban a Szold In té zet teszt je alap ján az
Ok ta tá si Mi nisz té rium be vá lo ga tott a pull-out prog ram ba. A ha to dik osz tá lyos
ér dek lő dő ta nu lók írás ban és szó ban an gol nyel vű fel vé te li vizs gát tesz nek, hi-
 szen a kül föl di diá kok kal va ló kap cso lat tar tás hoz a nyelv is me re te elen ged he tet -
len. A prog ra mot ve ze tő ta nár el mon dá sa sze rint azon ban min den ér dek lő dőt
fel vesz nek – a prog ram egyik cél ja ép pen a nyelv tu dás fej lesz té se –, a vizs gá val
va ló já ban a fe le lős ség ér zet fe léb resz té se a cél juk.

Ta lán el mond hat juk, hogy a fi zi ka nem tar to zik az ál ta lá no san ked velt tan-
 tár gyak kö zé még a fiúk kö ré ben sem, a lá nyok kö ré ben pe dig még ke vés bé.
A NASA-pro jekt egyik nagy ér de me, hogy úgy ta nul nak nem köz ked velt tár gya -
kat a ta nu lók, hogy szin te ész re sem ve szik. Ahogy a prog ram ve ze tő je, Dr. Alon
Levy fo gal ma zott: „Ját szunk, és köz ben be csem pésszük a fi zi kát és egyéb ter mé -
szet tu do má nyo kat a hát só aj tón.” (Levy, 2010). Hogy ez mennyi re si ke res, bi zo -
nyít ja az a tény, hogy idén ugyanannyi lány vesz részt a prog ram ban, mint ahány
fiú, va la mint a prog ram be fe je zé se után, a kö vet ke ző tan év ben töb ben is olyan
fej lesz tő prog ra mot vá lasz tot tak, ahol be ha tób ban fog lal koz hat nak a fi zi ka tör-
 vény sze rű sé gei vel.

De nem csak fi zi kát és aszt ro fi zi kát ta nul nak a diá kok, ha nem csil la gá sza tot
is, meg tud ják, ho gyan kell tá vol sá got mér ni az űr ben, mi lyen a súly ta lan ság,
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megis mer ked nek a re pü lés alap el vei vel. Az egy éves pro jekt so rán meg ter vez nek
egy űr uta zást az űr ha jó megal ko tá sá tól a cél ál lo má son el vég zett ku ta tá son át
(kő zet min ták gyűj té se és vizs gá la ta) a Föld re va ló vissza té ré sig. Eköz ben szám-
 ta lan fi zi kai kí sér le tet vé gez nek, megis me rik bi zo nyos anyag faj ták fi zi kai tu laj -
don sá gait, já té kos zá rófeladat ként pe dig mű kö dő űr ha jót épí te nek a szü leik kel.
Nagy hang súlyt fek tet nek a krea ti vi tás és a prob lé ma megol dó-kész ség fej lesz té -
sé re. Ami kor pél dául az űr ből va ló vissza té rés mód já ról be szél get nek, azt a fel-
ada tot kap ják a diá kok, hogy dob ja nak le egy to jást a har ma dik eme let ről úgy,
hogy az ne tör jön össze, ami kor föl det ér. Ezt a prob lé mát kell megol da niuk a
NASA tu dó sai nak is, mi kor meg ter ve zik az űr ka bin vissza té ré sét a föld re.

A tö rökor szá gi NASA-köz pont több fé le éves te ma ti kát ja va sol, ami ből a cso-
 por tok vá laszt hat nak a tan év ele jén. Ezek a pro jek tek nem jogvédettek, az al kal -
ma zók ál tal sza ba don átala kít ha tók és to vább fej leszt he tők, de a karmilei ve ze tő -
ta nár el mon dá sa sze rint olyan jól és rész le te sen van nak ki dol goz va, hogy nem
ér de mes el tér ni tő lük. 

Az USA-ban, Vir gi niá ban mű kö dik a karmieli cso port „test vér osz tá lya”,
mely nek tag jai val a diá kok in ten zív mun ka kap cso lat ban áll nak. He ten te e-mail -
ekben ér te kez nek az ak tuá lis kér dé sek ről, a kü lön bö ző ér de kes felada tok si ke res
vagy ke vés bé si ke res megol dá sai ról. Éven te há rom-négy al ka lom mal iga zi űr ku -
ta tók kal, a NASA tu dó sai val ta lál koz hat nak a vir tuá lis tér ben, vi deo kon fe ren cia
se gít sé gé vel be szél get het nek ve lük, va la mint előadá so kat hall gat hat nak tő lük.
A prog ram ban részt ve vő ta ná rok is in ten zív kap cso la tot tar ta nak fenn egy más -
sal, ha von ta szer vez nek vi deo kon fe ren ciát, ahol meg be szé lik az ak tuá lis kér dé -
se ket, és ta pasz ta la tot cse rél nek egy más sal.

A NASA-pro jekt csúcs pont ja, ame lyet mind a diá kok, mind a ta ná rok egész
év ben vár nak, és amely re ké szül nek, a tan év vé gén kö vet ke zik. Ki vé te les él-
 mény ben le het ré szük, mi kor a vi lág szer te mű kö dő NASA-programban részt ve -
vő va la mennyi diák össze gyű lik a tö rökor szá gi köz pont ban tar tott egy he tes ta-
 lál ko zó ra. Itt sze mé lye sen is megis mer ked het nek a NASA ku ta tói val, együtt
hall gat hat nak tő lük előadá so kat, va la mint kö zös pro jek tek ben ve het nek részt.
Az egy he tes prog ram – amely ben al kal ma sint ma gyar te het sé gek nek is mód juk
le het részt ven ni – leg nép sze rűbb ele me, hogy a diá kok élet hű ra ké ta mo dell be
ül het nek, és kü lön bö ző szi mu lá to rok ban sze rez het nek ta pasz ta la tot az űr re pü -
lés sel kap cso lat ban (rész le te seb ben lásd az interneten: www.gftse.org).

2.8.3. A prog ram el he lyez ke dé se az is ko la/in téz mény ok ta tá si mű kö dé sé ben
A prog ram a köz pon ton be lül mű kö dő dél utá ni te het ség gaz da gí tó fog lal ko zás.
A részt ve vő gye re kek 13–14 éve sek, vagyis a 7–8. év fo lyam ra jár nak. A fia ta lab -
ba kat nem ér dek li az aszt ro nó mia, az űr ku ta tás, és a nyelv tu dá suk sem meg fe le -
lő még a prog ram ban va ló rész vé tel hez. A fog lal ko zást he ten te egy szer, dél után
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tart ják, más fél órás idő tar tam ban. A ta nu lók dél előtt részt vesz nek a sa ját négy-
 órás fog lal ko zá su kon a köz pont ban, dél után pe dig ott ma rad nak a NASA-pro-
jektre.

Mi vel Karmiel multikulturális vá ros, a sok szí nű ség meg je le nik a prog ram ba
já ró gye re kek össze té te lé ben is. 2010-ben pél dául a pro jekt ben részt ve vő ta nu -
lók 40%-a volt drúz. Cso port mun ka ese tén spon tán mó don el kü lö nül nek a
nem ze ti sé gek, a zsi dó gye re kek zsi dó kat, a drú zok drú zo kat vá lasz ta nak pár nak.
A prog ra mot ve ze tő ta nár tu da to san vál lalt felada ta, hogy elő se gít se a ve gyes
cso por tok kiala ku lá sát, bár ez időn ként nyel vi aka dá lyok ba üt kö zik, ugyanis a
drúz gye re kek nek nem anya nyel ve a hé ber, így nem is be szé lik azt eb ben az élet-
 kor ban olyan szin ten, mint a zsi dók.

2.9. Ha té kony ság mé ré sek; tu do má nyo san iga zolt ered mé nyek

Va la mennyi te het ség gon do zó cen ter ről – így a karnieliről is – el mond ha tó, hogy
nem vé gez nek ha té kony ság mé rést, nin cse nek ver se nyek, vizs gák, a gyerekek it-
teni munkája nem számít bele az iskolai teljesítménybe. A ta nu lók hosszabb
vagy rö vi debb pro jek te ken dol goz nak, mindegyik egy al ko tás sal zá rul, amely le -
het egy mun ka da rab, mű vé sze ti al ko tás vagy egy tu do má nyos igé nyű dol go zat.
Az Ok ta tá si Mi nisz té rium te het sé ge sek kel fog lal ko zó osz tá lya fo ko za to san vál-
 toz tat ni kí ván ezen a hely ze ten. A NASA-projekten be lül most in dul egy prog-
 ram, amely nek si ke res tel je sí té se ese tén a ta nu lók kre di te ket kap nak, me lyek be-
 szá mí ta nak majd az érett sé gi vizs gá juk ered mé nyé be.

2.10. A te het sé gek ké sőb bi kar rier jé nek kö ve té se 

Nem ala kult ki rend szer sze rű nyo mon kö ve té se a te het sé ges fia ta lok nak. Ál ta lá -
ban in for má lis csa tor ná kon a ka to na sá gig – a kö zép is ko la vé géig – kap nak ró luk
in for má ció kat. A jö vő ben az Oktatási Mi nisz té rium ter ve zi ha té kony nyo mon
kö ve tő rend szer kiépí té sét.

2.11. A prog ram jö vő je

A prog ram foly ta tó dik az in téz mé nyen be lül az ér dek lő dő ta nu lók szá má ra a kö-
 vet ke ző tan év ben: már nem az űr ku ta tás lesz a té ma, ha nem a fi zi ka tör vény sze -
rű sé gei.

A prog ram az in téz mény fa lain kí vül is ter jed: a karmieli ta ná rok jö vő re egy
kö ze li vá ros ban lé vő má sik cen ter ben is elin dít ják a NASA-pro jek tet.

A tö rök–iz rae li ál lam kö zi kap cso la tok gyors üte mű rom lá sa miatt kér dés,
hogy a prog ram hosszabb tá von fenn ma rad hat-e, és ha igen, mi lyen mó do sí tá -
sok kal.
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III. ÖSSZEG ZÉS

Az igen gaz dag és sok ágú iz rae li te het ség gon do zá son be lül a pull-out köz pon tok
lé te zé se, mű kö dé se kü lön fi gyel met ér de mel nem zet kö zi leg is. Az iz rae li prog-
 ram lé nye gi pont ja az, hogy 

– mi kép pen le het egy or szág tel jes élet ko ri kohorszát az in tel lek tuá lis te het -
ség szem pont já ból éven ként is mét lő dően fel de rí te ni, még hoz zá le he tő leg
igen ko rai élet kor ban;

– ho gyan le het olyan te het ség gon do zó rend szert kiala kí ta ni, amely megőr zi
a te het sé ges ta nu ló kat a sa ját élet ko ri kö zös sé gük ben, ugyanakkor biz to -
sít ja szá muk ra, hogy a fő ára mú ok ta tá si in téz mé nyeik ben ma rad ja nak
(in teg rá ció); 

– köz ben rend sze re sen biz to sít ja a szeg re gá ció ju kat is, amely nek kö szön he -
tően a ma guk hoz ha son ló te het sé gek kel fej lőd het nek együtt; 

– és amely rend szer egy szer re biz to sít ja szá muk ra az in tel lek tuá lis fej lő dés
mel lett a krea ti vi tás ban, a szo ciá lis kész sé gek ben, sze mé lyi sé gük egé szé -
ben va ló fej lő dé sü ket. 

Ezt a szin te csak mo zaik sze rűen össze te he tő felada tot ol dot ták meg Iz rael ben a
pull-out köz pon tok kal. 

Az el ső pull-out köz pont (Ofek School for the Gifted, Je ru zsá lem, 1979)
meg te rem té se óta el telt év ti ze dek so rán Iz rael la kos sá ga, a pe da gó gu sok, a szü-
 lők, a csa lá dok, a gye re kek megis mer ték, meg szok ták, el fo gad ták és meg sze ret -
ték ezt a rend szert, amely ben per sze so kan sok fé le hi bát és hiá nyos sá got is vél-
 nek fel fe dez ni. 

A pull-out köz pon tok nagy sza bad ság gal ren del kez nek az ál ta luk felaján lott
kép zés te kin te té ben: egy ép pen je len leg be ve ze tés alatt ál ló köz pon ti kurrikulu-
mot (core curriculum) le szá mít va a he lyi te het ség gon do zá si igé nyek nek és a jel-
 leg ze tes sé gek nek meg fe le lő pro jek te ket tud nak tar ta ni in téz mé nyeik ben. Mind-
ezek hez a kur zu sok hoz az in téz mé nyek ugyan csak messze me nő sza bad ság gal
ren del kez nek a ta ná rok al kal ma zá sá ban. Nem kö ve tel mény, hogy a pull-out
köz pon tok ban dol go zó ok ta tók ta ná ri dip lo má val ren del kez ze nek, de az igen,
hogy fel tét le nül szak sze rű, iz gal mas, in tel lek tuá li san ki hí vást je len tő, a krea ti vi -
tást fej lesz tő prog ra mot ál lít sa nak össze. A ta ná rok egy ré sze sza bad úszó, csak
egy-egy konk rét kép zés re szer ződ nek a köz pont tal, il let ve az is jel lem ző, hogy
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egy-egy ta nár egy egész sor köz pont ban ve ze ti ugyanazt (vagy na gyon ha son ló)
a pro jek tet. Mindezek miatt a kép zést foly ta tó sze mé lyek ki vá lasz tá sa na gyon
nagy mér ték ben nyug szik a sze mé lyes in for má ció kon: a pull-out cen te rek igaz-
 ga tói egy más kö zött cse ré lik az in for má ció kat, legin kább így sze rez ve tu do mást
ar ról, hogy ki ket mi lyen prog ra mok kal ér de mes al kal maz ni. 

Mint ta lán ér zé kel he tő, az egész rend szer igen ru gal mas: a te het ség gon do zás -
ban részt ve vő köz pont ve ze tők sze mé lyes szak mai megér té sén és – ha le het így
fo gal maz ni – szak mai ví zióin mú lik, hogy mi lyen ta ná rok kal, mi lyen té mák ban
foly tat nak kép zést az ál ta luk ve ze tett te het ség gon do zó köz pon tok ban. A ta ná ri
mun ka ér té ke lé se is sok szem pont ból eze ken a szub jek tív ele me ken mú lik; an nál
is in kább, mert az így zaj ló mun ka ér té ke lé se is legin kább csak sze mé lyes be nyo -
má so kon nyug szik. Olyan sok füg gő vál to zó van ugyanis ezek nek a gye re kek nek
a fej lesz té sé ben, hogy va ló ban ob jek tív mé rést lé nye gé ben le he tet len meg va ló sí -
ta ni ar ról, hogy mi től és ho gyan is fej lőd nek pon to san az így kép zett te het sé ges
gye re kek, il let ve hogy ezen be lül mi is az, ami konk ré tan egyes ta ná rok mun ká -
já nak ered mé nye. Jó sze ré vel nem is igen tör tént más fé le or szá gos ér té ke lé se,
mé ré se a prog ram nak, mint egy-egy elé ge dett ségvizs gá lat. En nek szisz te ma ti -
ku sabbá tétele is ép pen nap jaink ban kez dő dik. 

Szak mai lag azt kell mon da nunk, hogy nem koc ká za tok tól men tes több év ti -
ze dig így fenn tar ta ni egy te het ség ne ve lő prog ra mot: ha az így mű kö dő rend-
 szer ben te vé keny ke dők nek nem meg fe le lően fi nom a szak mai megér té se, nem
meg fe le lő fe le lős ség gel és nem a jö vő tár sa da lom igé nyei re va ló meg fe le lő fi gye -
lem mel vég zik a mun ká ju kat, ak kor bi zony sok pénz, idő, ener gia, szép szán dék
és ne mes cse le ke det me het ve szen dő be. Ta pasz ta la taink sze rint az iz rae li pull-
out prog ram el ke rü li eze ket a ve szé lye ket. A köz pon tok hal lat la nul iz gal mas le-
 he tő sé ge ket aján la nak fel a te het sé ges gye re kek nek, a ta ná rok nagy odaadás sal
és jól ér zé kel he tő ha tás sal vég zik a mun ká ju kat. A gye re kek pe dig nem csak mo-
 ti vál tan vég zik mun ká ju kat a köz pon tok ban, ha nem évek kel ké sőbb is úgy em lé -
kez nek ezek re a kép zé sek re, mint is ko lás éveik nagy, meg ha tá ro zó po zi tív él mé -
nyé re. A rend szer fle xi bi li tá sá hoz, il let ve a mi nő sé gi mun ka eléré sé hez je len tős
mér ték ben hoz zá já rul, hogy ha egy ta nár nem fe lel meg az el várt kö ve tel mé -
nyek nek, ak kor rö vid időn be lül el le het őt bo csá ta ni, és más, ha té ko nyabb ok ta -
tót le het a he lyé re ál lí ta ni. 

Egy eset le ges ma gyar al kal ma zás nál mindeze ket a ta nul sá go kat fel tét le nül fi-
 gye lem be kell ven ni. Va la mint azt a sa já tos sá got, hogy ok ta tá si rendszeregész
szin tjén ná lunk so ha nem volt in tel li gen cia mé ré ses vizs gá lat, hogy a gaz da sá gi
hely zet nem min dig te szi azt le he tő vé, hogy pon to sabb ha tás mé ré sek nél kül
foly ja nak akár év ti ze de ken ke resz tül is nagy költ ség igé nyű fej lesz tő prog ra mok,
va la mint, hogy az is ko lák ta lán egy ki csit ke vés bé haj lé ko nyak ab ban, hogy a 
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diák jai kat egy-egy nap ra éve ken ke resz tül áten ged jék egy má sik ok ta tá si in téz -
mény ben zaj ló mun ka ér de ké ben. 

Ugyanak kor ok kal mond ha tó, hogy az iz rae li pull-out prog ram nye re sé gei is
na gyok: iga zi prob lé ma megol dó felada tok kal szem be sül nek a gye re kek e he ti
egy sze ri kép zés ben. Ön ál lók ká vál nak, ugyanak kor ren ge teg cso port mun ka-ta -
pasz ta la tot sze rez nek, vi ta- és kri ti kai kész sé gük so kat fej lő dik, in tel lek tuá li san
ál lan dóan je len tős ki hí vá sok nak kell meg fe lel niük. Je len tős előny nek te kint he tő
az is, ami ről fen tebb már ugyan csak volt szó: e kép zé si for ma egy szer re biz to sít -
ja az in teg rált és a szeg re gált te het ség gon do zá si for mák elő nyeit, miközben je-
 len tő sen csök ken ti ezek hát rá nyait. 
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KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS

An nak ér de ké ben, hogy a je len fejezet alap jául szol gá ló ku ta tás si ke res le hes sen,
egész sor szak em ber, is ko la igaz ga tó, ta nár, jó ba rát és csa lád tag tá mo gat ta a szer-
 ző ket mun ká juk ban Ma gyaror szá gon és Iz rael ben egyaránt – a szer zők is kö szö -
ne tü ket sze ret nék ki fe jez ni mind annyiuk nak. A ku ta tás ban nyúj tott kü lön le ges
szak mai és em be ri se gít sé géért kü lön kö szö net jár Shlomit Rachmelnek, az Ok-
 ta tá si Mi nisz té rium te het ség részlege ve ze tő jé nek, Anat Gershonnak, az iz rae li
Ok ta tá si Mi nisz té rium ta nács adó já nak, a Je ru zsá le mi Egye tem te het ség pe da-
 gó gu si ki kép zé se ve ze tő jé nek, a Je ru zsá le mi Hé ber Gim ná zium volt ta ná rá nak,
Menahem Nadlernek és Alon Levynek a Karmieli Te het ség gon do zó Köz pont
igaz ga tó já nak és ta ná rá nak, Eri ka Landaunak, a The Young Persons’ Institute 
for the Promotion of Creativity and Excellence ala pí tó igaz ga tó já nak, va la mint
Hezki Arielinek, az Israel Cen ter for Excellence through Education igaz ga tó-
 já nak. 
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I. BE VE ZE TŐ

„A Brit-szi ge tek cso port já ban a Fő- (vagy An gol-) szi get kö zép ső és dé li ré szén
el he lyez ke dő Ang lia, a nyu ga ti ol da lán az Ír-ten ger fe lé kiug ró Wales, az észa ki
ré szén el te rü lő Skó cia, va la mint az Ír-szi get észa ki csücs két ma gá ban fog la ló
Észak- Íror szág al kot ja Nagy-B ri tan nia és Észak- Íror szág Egye sült Ki rály sá got.
A köz hasz ná lat ban azon ban vi lág szer te csak Egye sült Ki rály ság vagy Nagy-B ri -
tan nia né ven sze re pel” (Sze ge di 2007, 79. o.).

1. Nagy-B ri tan nia tár sa dal mi-gaz da sá gi jel lem zői, po li ti kai 
be ren dez ke dé se az ez red for du lón

1.1. Az or szág tár sa dal mi-gaz da sá gi sa já tos sá gai

Szi get or szág jel le gé ből adó dó tár sa dal mi-gaz da sá gi fej lő dé se egy faj ta kí vül ál ló -
sá got, el szi ge telt sé get mu tat. Bár 1975-ben nép sza va zás hagy ta jó vá az EU-hoz
tör té nő csat la ko zá sát, ha gyo má nyai ban to vább él a kon ti nens től va ló kü lönál lás
gon do la ta.

Az or szág ál lam for má ja al kot má nyos mo nar chia, ahol a ki rály/ki rály nő (je -
len leg II. Er zsé bet) ural ko dik, de nem kor má nyoz. Po li ti kai lag sem le ges: nem
hoz hat tör vé nye ket, egy ol da lú dön té se ket, nem vet het ki adót, nem ren del kez -
het a köz pén zek kel. A brit par la men tá ris rend szer ben a West mins ter Par la ment
(al só- és fel ső ház és for má li san a ki rály nő) a tör vény ho zó ha ta lom. Az al só -
ház ban össz pon to sul a vég re haj tó ha ta lom; hi va ta lo kon és mi nisz té riu mo kon
ke resz tül mű kö dik, me lye ket mi nisz te rek irá nyí ta nak. A mi nisz ter el nök az al só -
ház több sé gi párt já nak a ve ze tő je, az ural ko dó ne ve zi ki. A tör vény ho zó, a vég re -

* Deb re ce ni Egye tem Pszi cho ló giai In té zet, Pe da gó giai Pszi cho ló giai Tan szék
** Deb re ce ni Egye tem Kos suth La jos Gya kor ló Gim ná ziu ma

Pásku Judit*–Fehérné Kiss Ágota**

A te het ség gon do zás ha gyo má nyai 
és új sze rű pró bál ko zá sai Nagy-B ri tan niá ban
a 21. szá zad ban
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haj tó, va la mint az ezek től füg get len ítél ke ző ha tal mi ág egyaránt a brit al kot -
mány nak van alá ren del ve, amely azon ban nem egyet len írott do ku men tum, ha -
nem egy más tól jól el kü lö nít he tő ele mek ből áll.

A köz vé le mény-ku ta tá sok rend re azt mu tat ják, hogy a bri tek je len tős ré sze,
fő leg a fia ta lok kö zö nyö sek a po li ti ká val szem ben, de ál lam pol gá ri kö te les ség ből
és meg szo kás ból el men nek sza vaz ni. A mo nar chiát is so kan di vat ja múlt nak, an-
 ti de mok ra ti kus nak, drá gá nak, arisz tok ra ti kus nak és a vál to zá sok fé ke ző jé nek
tart ják, te kint ve, hogy a hie rar chiát és az osz tá lyok sze rin ti tár sa dal mi ta go zó -
dást erő sí ti. Má sok vi szont szim bo li kus ér té ket, a nem ze ti egy ség meg tes te sü lé -
sét lát ják ben ne, va la mit, ami a sta bi li tást és a foly to nos sá got kép vi se li, ami től 
tá vol áll nak a po li ti kai ma ni pu lá ciók. Úgy ér zik, hogy a brit nem ze ti ér de ke ket 
a mo nar chia köz ve tí ti a kül föld szá má ra, el lát va a nagy kö ve ti funk ció kat 
(Oakland 2010). 

Mindazonál tal az Egye sült Ki rály ság gaz da sá gi mu ta tói ér zé ke nyen vál toz -
nak egy részt az ins ta bil nem zet kö zi gaz da sá gi hely zet, más részt a pár hó nap ja
le zaj lott kor mány vál tás kö vet kez té ben. 13 éves mun kás pár ti kor mány zás után a
2010. má jus 11-én hi va tal ba lé pett koa lí ciós kon zer va tív-li be rá lis de mok ra ta
párt új ígé re te ket, ez zel együtt fé lel me ket is je lent a gaz da sá gi vál sá got ma ga mö-
 gött hagy ni igyek vő Egye sült Ki rály ság szá má ra. Gaz da sá gi szak ér tők is egy más -
nak el lent mon dó hely zet elem zé se ket és kö vet kez te té se ket hoz nak nyil vá nos ság -
ra. A kor mány de fi cit csök ken té si prog ram ja a pesszi mis ta prog nó zis sze rint az
egész ség ügy és a kül föl di se gé lye zés ki vé te lé vel min den ága za tot érin te ni fog,
nem hagy va érin tet le nül az ok ta tás ügyet sem (Underhill 2010). A ko ráb bi,
1997-ben ha ta lom ra ke rült kor mány „Ok ta tás, ok ta tás, ok ta tás” vá lasz tá si jel-
 sza vá val fém jel zett ok ta tás po li ti kai lé pé sek hez ké pest ez a vissza lé pé sek so rát
ve tí ti elő re. A hosszú táv ra ter ve zést bi zony ta lan ná te szi, hogy az ok ta tás te rü le -
tén dol go zók, így a te het sé ge sek gon do zá sát felada tuk nak te kin tők nem lát ják,
mit fog az új kor mány tá mo gat ni.

Op ti mis ta elem zők vi szont a brit gaz da sá gi nö ve ke dés re vo nat ko zó elő re jel -
zé seik so rán kieme lik, hogy más eu ró pai or szá gok hoz vi szo nyít va az Egye sült
Ki rály ság nyi tot tabb a kül föl di tő ké vel szem ben. A szi get or szág üz let kö tés szem-
 pont já ból a World Bank in dexe alap ján az 5. he lyen áll, to váb bá a vi lág 6. gaz da -
sá ga ként tart ják szá mon, és egyút tal a vi lág 6. legerő sebb ipa ri előál lí tó ja.
A World Economic Forum glo bá lis ver seny ké pes sé gét te kint ve a 12. hely re te szi,
me lyet spe cia li tá sok kal, ki vá ló mi nő ség gel és egye di ség gel tud fenn tar ta ni.
A WEF je len té se sze rint ter me lé keny sé gé nek fo ko zá sát a legújabb tech no ló giák
ki fi no mult és innovatív fel hasz ná lá sa biz to sít ja. Ma ga san kva li fi kált mun ka erő re
tá masz ko dik, mun ka jo gi tör vé nyei pe dig ru gal ma sak (Underhill 2010). 
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1.2. Nagy-B ri tan nia né pes sé ge

Az Egye sült Ki rály ság la ko sai nak szá ma 59 600 000 fő. A legutób bi (2001) nép-
 szám lá lás ada tai sze rint 92,1% fe hér, 7,9% va la mi lyen et ni kai ki sebb ség. Fon tos
meg je gyez ni, hogy a brit sta tisz ti kák et ni kai ki sebb sé gen a nem fe hér la kos sá got
ér tik! A la kos ság ezen cso port ja a ko ráb bi (1991) nép szám lá lás óta 53%-kal nőtt.
Még így is azt le het mon da ni, hogy a tel jes po pu lá ció nak csak kis há nya dát ad -
ják, és 50%-uk már Nagy-B ri tan niá ban szü le tett. Fi gye lem re mél tó, bár nem
meg le pő, hogy az et ni kai ki sebb ség 50%-a él Lon don ban, míg a fe hér la kos ság -
nak csak 10%-a. Az or szág észak-ke le ti és dél-nyu ga ti ré szein csak 2%-ot tesz ki
az et ni kai ki sebb ség. 

Brit nép ről be szél ni le he tet len vagy legalábbis prob le ma ti kus. A skót, walesi
és észak-ír em be rek ha gyo má nyo san kel ta ere de tű nek vall ják ma gu kat, míg az
an go lok an golszász nak. A más or szá gok ból be te le pe dők is töb bé-ke vés bé kö-
 tőd nek a gyö ke reik hez. Ilyen ér te lem ben, egy mul ti na cio ná lis or szág ban, a vál-
 to zó Eu ró pá ban, egy globalizálódó vi lág ban új ra kell gon dol ni, mit is je lent brit-
 nek len ni (Britishness). A köz vé le mény-ku ta tá sok azt mu tat ják, hogy a fia ta lok
és a Nagy-B ri tan niá ban szü le tet tek kö ré ben erő sö dik az össze tar to zás ér zé se.
Brit nek len ni már nem egyen lő a ré gi, an gol do mi nan ciá jú tör té nel mi ér té kek -
kel. A je len leg fel nö vő ge ne rá ciók szá má ra brit nek len ni olyan kö zös ér té ke ket
je lent, ame lyek magukba foglalják a to le ran ciát, a le he tő sé gek kel él ni tu dást, a
ha la dást, az ér ték te rem tést, az egy más iránt ta nú sí tott tisz te letet és tisz tes séget
(Oakland 2010).

Egy olyan Eu ró pá ban, ahol szá mos or szág ban prog ram má vált az ide gen gyű -
lö let, és ha tá ro zot tan gyen gült a be fo ga dó haj lan dó ság, a brit po li ti ka és köz vé le -
mény nem ne vez he tő szél ső sé ges nek (Ke resz tes 2010). 2009-ben még Nagy-B ri -
tan nia volt Olaszor szág után a má so dik leg na gyobb net tó be fo ga dó. Bár egy friss
fel mé rés sze rint a bri tek 65%-a vé li úgy, hogy a be ván dor lás je len le gi mér té ke árt
az or szág nak, és a kor mány fő is be akar ja vál ta ni be ván dor lást kor lá to zó  kam -
 pány  ígé re teit, eu ró pai vi szony lat ban Nagy-B ri tan nia még min dig a to le ráns or-
 szá gok kö zé so rol ha tó (MacShane 2010).

2. A brit ok ta tás ügy ha gyo má nyai, jel lem zői a 21. szá zad ele jén

2.1. Előz mé nyek

A brit ok ta tás (vo nat ko zik ez kü lö nö sen az ang liai és walesi ok ta tás ra, a skót és
az észak- íror szá gi ok ta tás el té rő) je len le gi prob lé mái és el lent mon dá sai az ok ta -
tás tör té ne té re ve zet he tőek vissza. Az ál lam beavat ko zá sa, el lenőr zé se ké sőn
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kez dő dött. Egy há zi is ko lák ról már régóta tu dunk. Már az 5. szá zad ban ne vel tek
in téz mé nye sen fiú kat a pa pi hi va tás ra, de az egy ház ki ter jesz tet te ok ta tói és ne-
 ve lé si te vé keny sé gét a vi lá gi élet ben is. Az így kiala kí tott ok ta tá si struk tú rák ké-
 sőbb meg je len tek az ál la mi ok ta tá si rend szer ben is. Vi szont egé szen 1944-ig nem
lé te zett ál la mi lag irá nyí tott át fo gó nem ze ti ap pa rá tus az in gye nes és kö te le ző ál ta -
lá nos és kö zép is ko lai ok ta tás ra. Az ek kor lét re jött ok ta tá si rend szer so káig meg-
őriz te sze lek tív jel le gét, amely nek a sa já tos tizenegy-plusz vizs gá ja –  vagy is az 
ele mi is ko lát be fe je ző 11–12 éves ta nu lók vizs gá ja – a kö zép osz tály be li gye re -
kek do mi nan ciá ját erő sí tet te a to vább ta nu lás ra sza ko so dott gim ná ziu mok ban
(grammar schools), s kö vet ke zés kép pen a fel ső ok ta tás ban is. Ez zel je len tős tár-
 sa dal mi megosz tott sá got idé zett elő az ok ta tás ban. 

1964-ben az ak ko ri mun kás pár ti kor mány a kö zép is ko lai sze lek ció és a tizen-
egy-plusz vizs ga el tör lé se mel lett dön tött. Be ve zet ték az egy sé ges kö zép is ko lá kat
(comprehensive schools), aho va min den gye rek au to ma ti ku san fel vé telt nyert az
ál ta lá nos is ko la be fe je zé se után. Ez le he tő vé tet te, hogy kü lön bö ző tár sa dal mi
hát te rű és ké pes sé gű gye re kek azo nos is ko láz ta tá si fel té te lek hez jus sa nak a la kó -
he lyük höz kö zel eső is ko lá kban. Ádáz küz de lem folyt a sze lek tív kont ra egy sé ges
ok ta tás mel lett kar dos ko dó szak em be rek és po li ti ku sok kö zött. Vé gül nem si ke -
rült or szá go san ki ter jesz te ni az egy sé ges kö zép is ko lá kat. Az 1979-ben ala kult
kon zer va tív kor mány meg hagy ta a megosz tott sá got, vagyis a he lyi ön kor mány -
za tok to vább ra is ren del kez het nek úgy, hogy mű köd tet nek gim ná ziu mo kat.
Ang lia és Wales te rü le tén to vább ra is 166 gim ná zium mű kö dik. Az „egy sé ges -
ség-sze lek ti vi tás vi ta” azóta is tart. Bár az ál la mi ok ta tás ban ré sze sü lő kö zép is -
ko lás gye re kek 87%-a egy sé ges kö zép is ko lá ba jár, köz vé le mény-ku ta tá sok azt
mu tat ják, hogy a szü lők nek csak egy ki sebb há nya da tá mo gat ja az egy sé ges kö-
 zép is ko lá kat, a több ség in kább a sze lek ció és a kü lön bö ző rend sze rű is ko la tí pu -
sok hí ve: vagyis ezek a szü lők he lyes nek tart ják, hogy a kö vet ke ző is ko la fo ko zat -
ra va ló be ju tást meg mé ret te tés hez kös sék. 

2.2. A jelenkor ok ta tá si rend sze re

Az ál la mi ok ta tás in gye nes és kö te le ző 5 és 16 éves kor kö zött. A 2007 szep tem -
be ré től kö zép is ko lá ba já ró ta nu lók szá má ra ez már azt je len ti, hogy vagy az is ko -
la pad ban ma rad nak, vagy pe dig va la mi lyen akk re di tált kép zés ben vesz nek részt
18 éves ko ru kig. (A tör vény sze rint 2013-tól 18 éves kor alatt sen kit nem le het
tel jes ál lás ban fog lal koz tat ni.) A tan kö te les ko rú gye re kek 93%-a va la mi lyen ál-
 la mi is ko lá ba jár. Ez élet kor sze rint le het:
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• is ko la-e lő ké szí tő (3-tól 4 éves ko rig) – pre-school (ISCED1 0) – a gye re kek
64%-a ve szi igény be,

• ál ta lá nos is ko la (5-től 11 éves ko rig) – primary school (1–6. év fo lyam,
ISCED 1, 2),

• kö zép is ko la (11-től 16, ill. 18 éves ko rig) – secondary school (7–14. év fo -
lyam, ISCED 2, 3, 4, 5).

Az ál la mi is ko lák ra egy sé ge sen jel lem ző, hogy a he lyi ön kor mány za tok hoz
tar toz nak, ugyanazt a nem ze ti tan ter vet kö ve tik, és el lenőr zé sü ket is ugyanaz a
felügye le ti szerv lát ja el. A gye re kek több nyi re a la kó he lyük höz leg kö ze lebb eső
is ko lá ba jár nak, de a tör vény megen ge di a sza bad is ko la vá lasz tást. At tól füg-
 gően, hogy az or szág mi lyen gaz da sá gi tér sé gé ben ta lál ha tó az is ko la, elég na-
 gyok a kü lönb sé gek. Van nak kiemel ke dő ered mé nye ket mu ta tó in téz mé nyek, de
fő leg az el ha nya golt nagy vá ro si ré sze ken ta lál ha tó is ko lák ban nagy a le ma ra dás.
Meg je lent az egy sé ges kö zép is ko lá kon be lü li sze lek ció, így biz to sít va a ta nul má -
nyaik ban job ban ha la dó gye re kek szá má ra kü lön osz tá lyok ban a jobb vizs ga -
ered mé nye ket. 

Bár a 4 és 18 éves kor kö zöt ti brit gye re kek nek mindössze 7%-át érin ti, kü lön
kell fog lal koz ni a ma gán is ko lák kal (independent schools). Alap ve tően ab ban
kü lön böz nek az ál la mi is ko lák tól, hogy az ide já ró gye re kek szü lei tan dí jat fi zet -
nek. Ke ve sen ugyan, de van nak, akik az is ko la ál tal nyúj tott ösz tön díj ban ré sze -
sül nek. Ko moly ver seny fo lyik a be ju tá sért, mint hogy sok szü lő fon tos nak tart ja,
hogy ma gán is ko lá ba já ras sa gyer me két, és en nek ér de ké ben akár ko moly anya gi
ál do za to kat is ké pes hoz ni. Lé tez nek azon ban már olyan biz to sí tá si rend sze rek
is, ame lyek se gí tik a ke vés bé jó mó dú csa lá dok gyer me kei nek a ma gánis ko lai ta-
 nul má nyok fi nan szí ro zá sát.

A ma gánis ko lák egy má sik fon tos jel leg ze tes sé ge, hogy nem kö te le ző a nem-
 ze ti tan ter vet kö vet niük. To váb bá nem el vá rás ezek kel az in téz mé nyek kel szem-
 ben, hogy ki zá ró lag va la mi lyen fel ső fo kú ok ta tá si in téz mény ben dip lo mát 
szer zett ok ta tó kat al kal maz za nak. A kö ve tel mény szint el lenőr zé se ér de ké ben
azon ban az or szá gos felügye le ti szer vek itt is él nek felügye le ti jo gaik kal. Ter mé -
sze te sen a ma gánis ko lák kö zött is fel lel he tők kü lönb sé gek, hír név ben s a szol gál -
ta tás mi nő sé gé ben egyaránt. Min de ne set re sok kri ti ka éri őket elitista jel le gük
miatt.

1 Az is ko la rend sze rű ok ta tás (óvo da, ál ta lá nos és kö zép is ko la, fel ső ok ta tás) tel jes ver ti ku má ban
ér tel mez he tő egy sé ges nem zet kö zi osz tá lyo zá si rend szer. A je len leg hasz ná la tos ISCED-97 el ne ve -
zé sű rend szert az UNESCO Köz gyű lé sé nek 1997. no vem be ri 29.-i ülés sza ka hagy ta jó vá. Az osz -
tá lyo zá si rend szer le he tő vé te szi az egyes or szá gok ban hosszú tör té nel mi, kul tu rá lis fej lő dés 
ered mé nye ként kiala kult el té rő felépí té sű nem ze ti ok ta tá si rend sze rek szer ke ze té nek leírá sát,
össze ha son lí tá sát és elem zé sét (For gács And rás http://oki.hu).
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A ma gánis ko lák kép zé si szin tek sze rin ti felosz tá sa (az élet kor hoz zá ren de lé -
sé vel) a kö vet ke ző:

• óvo da (2-től 4 éves ko rig) – kindergarten (ISCED 0),
• elő ké szí tő kisiskola (3, ill. 4 éves kor tól 7 éves ko rig) – pre-preparatory

school (1–2. év fo lyam, ISCED 0, 1),
• elő ké szí tő is ko la (7-től 11, ill. 13 éves ko rig) – preparatory school (3–9. év-

 fo lyam, ISCED 1, 2),
• ma gán kö zép is ko la (11-től 13, ill. 18 éves ko rig) – public school (7–14. év-

 fo lyam, ISCED 3,4,5).

2.3. A kö zép is ko lai vizs ga rend szer

A nem ze ti tan terv meg ha tá ro zott vizs ga rend szert ír elő a kö zép is ko lák szá má ra.
Ezek min den is ko la tí pus ban le te he tők Ang liá ban, Wales ben és Észak- Íror szág -
ban is:

• GCSE – General Certificate of Secondary Education 
16 éves kor ban
Az írás be li vizs ga ered mé nye mel lett a vég ső osz tály zat nál fi gye lem be ve szik a
pro jektmun kát és a ko ráb bi évek fo lya ma tos ér té ke lé seit is. Bár mely tan tár -
gyak ból te he tő, sza bad vá lasz tás sze rint. Ál ta lá ban 6-7 tan tár gyat szok tak vá-
 lasz ta ni a fia ta lok.

• AS – Advanced Subsidiary
17 éves kor ban
Fel ké szü lés szem pont já ból a fej lő dést és az át me ne tet biz to sít ja a GCSE és az
A Level vizs gák kö zött.

• GCE A-Level – General Certificate of Education at Advanced Level
18 éves kor ban
Azok a ta nu lók te szik le, akik a fel ső ok ta tás ba akar nak be ke rül ni. A jó ered-
 mény igen fon tos, mert a leg di va to sabb egye te mek re va ló be ju tá sért nagy a
ver seny.
A fel so rol ta kon kí vül még szá mos egyéb spe ciá lis, il let ve szak mai jel le gű

vizs ga is lé te zik.

A vizs ga rend szert is éri kri ti ka a szü lők és a szak em be rek ré szé ről egyaránt. Van-
 nak, akik túl sok nak ta lál ják a vizs gák szá mát at tól tart va, hogy azok el von ják a
gye re ke ket más is ko lai te vé keny sé gek től. Sok szü lő vi szont fi gye lem mel kí sé ri a
több he lyen is nyil vá nos sá tett vizs ga ered mé nye ket, és igyek szik olyan is ko lá ba
kül de ni gyer me két, ahol fel te he tően na gyobb ter he lés nek ki té ve jobb ered mé -
nye ket le het elér ni.
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A brit ok ta tás megíté lé se ve gyes. Az ál la mi is ko lák szín vo na la na gyon el tér
egy más tól. Van, ahol eléri a ma gánis ko lák szín vo na lát, de a sze gé nyebb, a fej-
 lesz té sek től tá vol eső te rü le te ken meg le he tő sen gyen ge a szín vo nal. A lá nyok ál-
 ta lá ban jobb ered mé nye ket mu tat nak fel, a be ván dor ló gye re kek kö zül pe dig az
Ázsiá ból ér ke zet tek kö zött ta lál juk a jobb ta nu ló kat (Project Britain 2010). Ko-
 moly ag go da lom ra ad okot, hogy bár a 2006-ban 57 or szág ban vég zett PISA fel-
 mé ré sek ered mé nyei alap ján az Egye sült Ki rály ság az OECD-or szá gok át la ga fe-
 let ti ered ményt ért el ter mé szet tu do má nyok ban, va la mint az OECD-át lag nak
meg fe le lőt szö veg ér tés ben és ma te ma ti ká ban, ezek az elért át lag pont szá mok
mind há rom eset ben el ma rad nak több fej lett ipa ri or szág ered mé nyei től (pl.
Auszt rá lia, Ka na da, Ja pán, Né metor szág). A 2000-es és a 2006-os mé ré si ered-
 mé nye ket össze ha son lít va az Egye sült Ki rály ság a „stag ná ló” or szá gok kö zé tar-
 to zik (PISA 2006). 

2.4. Fel ső ok ta tás

1960-ban 23 brit egye tem mű kö dött. A 60-as évek bő ví té sei nek és az 1992-es re-
 for mok nak kö szön he tően több fel ső fo kú in téz mény is egye te mi stá tuszt ka pott.
Ma kö zel 100 egye tem és 60 egyéb fel ső fo kú in téz mény mű kö dik az Egye sült Ki-
 rály ság ban. 2003-as ada tok sze rint 1,2 mil lió nap pa li ta go za tos és 690 ezer leve-
lezős diák ta nult a fel ső ok ta tás ban. 207 ezer volt azok nak a szá ma, akik va la mi -
lyen poszt gra duá lis kép zés ben vet tek részt (Oakland 2010).

Az egye te me ket négy cso port ba so rol hat juk. A leg ré geb bi egye te mek (Ox -
ford, Camb ridge) már a 13. szá zad ban lé tez tek. Ezek hez csat la koz tak ké sőbb
más egye te mek (pl. St. Andrews, Aber deen, Edin burgh). Az egye te mek má so dik
cso port ja az ún. „redbrick” egye te mek (Leeds, Li ver pool, Man ches ter), ame lye -
ket 1850 és 1930 kö zött ala pí tot tak. A har ma dik cso port a 2. vi lág há bo rú után és
a 60-as évek ben jött lét re (Sussex, East Ang lia, York). A ne gye dik cso por tot új
egye te mek nek ne ve zik, 1992-ben né hány mű sza ki fő is ko la ka pott egye te mi stá-
 tuszt. Az egye te me ken kí vül a fel ső ok ta tás hoz tar toz nak még a kü lön bö ző fő is -
ko lák (colleges) és 1969 óta a Nyi tott Egye tem.

Az egye te mek ön ál ló in téz mé nyek, tel jes aka dé miai sza bad sá got él vez nek,
ta ná rai kat ma guk ne ve zik ki, a diá kok fel vé te li jé ről ma guk dön te nek. A gya kor -
lat ban vi szont az egye te mi pén zü gyi ta ná cso kon ke resz tül erő tel je sen függ nek a
kor mány fi nan szí ro zá sá tól. A kor mány egy re köz vet le neb bül szól be le az egye te -
mek mű köd te té sé be, ami nem kis elé ge det len sé get vált ki az egye te me ken ok ta -
tók kö ré ben. Úgy vé lik, hogy az egye te mi há ló zat bő ví té se miatt sok gyen géb ben
kép zett diák is fel vé telt nyer. Ezen kí vül több diá kért nem jár több egye te mi ok ta -
tói hely, és a fi ze té sek sem nő nek en nek ará nyá ban.
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Az is ko lá zott sá gi mu ta tók je len tő sen emel ked tek az el múlt évek ben az Egye-
 sült Ki rály ság ban. A fia ta lok több mint egy har ma da egye te mi szin tű vég zett ség
meg szer zé séig foly tat ja ta nul má nyait. Ki ma gas lóan gyors ütem ben nö vek szik a
25–34 éves kor cso por ton be lü li fel ső fo kú vég zett sé gűek ará nya más OECD-or-
szágok ada tai hoz vi szo nyít va (Education at a Glance 2003). A mu ta tók to váb bi
ja vu lá sát vi szont kér dé ses sé te szik olyan dön té sek, ame lyek to vább akar ják
emel ni a so kak sze rint ed dig is ma gas nak szá mí tó tan dí ja kat. A 2010. no vem be -
ri lon do ni za var gá sok is er re a ter ve zet re rea gál tak.

3. Te het ség gon do zás az Egye sült Ki rály ság ban

Az Egye sült Ki rály ság ban a te het ség gon do zást érin tő kér dé sek szo ro san kap cso -
lód nak az or szág ál ta lá nos ok ta tá si prob lé mái hoz, amely ről már ko ráb ban szól-
 tunk. Az erős ré teg ző dést mu ta tó tár sa dal mi hát té ren az, hogy mit ér te nek te-
 het ség gon do zá son és mi lyen a te het ség gon do zás hoz va ló hoz zá fér he tő ség, igen
nagy vál to za tos sá got mu tat a köz vé le mény szint jén is, erő sen kö tőd ve a tár sa -
dal mi ho va tar to zás hoz. Az osz tály tu dat a tár sa dal mi elit szá má ra fenn tar tott
nagy presz tí zsű is ko lák ese té ben a ha gyo má nyok őr zé sé ben fejeződik ki, az
egyen lő sé g esz mény ké pe a mun kás osz tály ban ki fe je zett, míg a be fo lyá sos jó té -
kony sá gi és szü lői szer ve ze tek a kö zép osz tály ra jel lem zőek. A ki ma gas ló ké pes -
sé gűek irán ti ér dek lő dés te hát erő sen tár sa dal mi osz tály hoz kö tött, és gyak ran a
tár sa da lom el té rő ré te gei kö zöt ti ér dek konflik tu sok té má jául szol gál. Az ang liai
bent la ká sos is ko lák a hosszú idő re vissza nyú ló tra dí ció juk el le né re va ló já ban
nem sok kal já rul nak hoz zá a te het ség ne ve lés or szá gos is ko la rend sze ren ala pu ló
kiépí té sé hez. A kiemel ke dő ké pes ség ezek ben az is ko lák ban in kább „csak” el-
éren dő célt je lent, sem mint a diffe ren ciá lást és az egyes ta nu lók ké pes ségpro fil ját
fi gye lem be ve vő fog lal ko zást (Persson és mtsai 2000). 

Ezen túl me nően az Egye sült Ki rály sá got al ko tó or szá gok is el tér nek egy más -
tól az ok ta tá si rend sze rük ben, a te het ség és a kiemel ke dő ké pes ség meg ha tá ro -
zá sá ban, va la mint az érin tett fia ta lok el lá tá sá ra szol gá ló megol dá sok ban is,
ahogy er re a je len le gi brit ok ta tás ügy előz mé nyei nél már szól tunk. Míg Észak-
 Íror szág ban a te het sé ge sek el lá tá sát gya kor la ti lag a grammar school-rendszer
je len ti, ad dig a má sik há rom or szág ban tör vény ren del ke zik a te het sé ge sek nek
nyúj tott szol gál ta tá sok ról. Mind há rom eset ben az inklúzió ten ni va lói, il let ve az
azt sza bá lyo zó tör vény alá ren de lő dik a te het ség gon do zás te rü le te. A leg ki dol -
go zot tabb sza bá lyo zás és el lá tá si rend szer a kor mány ré szé ről a walesi, il let ve az
ang liai tör vény ke zés ben ál la mi szol gál ta tá sok ban ér he tő tet ten. A kiemel ke dő
ké pes sé gű, te het sé ges gye re kek szá má ra a gaz da gí tást és az ok ta tás nor mál tan-
 ter ven túl lé pő ki szé le sí té sét ír ja elő a tör vény, túl az azo no sí tá son. A Gagnè-mo -
dell nek meg fe le lően a tör vény utal a szo ká sos tan tár gyi ered mé nyes sé gen túl az
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egyéb spe ci fi kus (szo ciá lis, perceptuális, ve ze tői-szer ve zői, sport) te het ség te rü -
le tek re is. Ez a meg kö ze lí tés le he tő vé te szi, hogy sok kal több fia talt te kint hes -
sünk te het sé ges nek an nál, mint  ha csak az in tel lek tuá lis ké pes sé gek nor mál el-
osz lá sú gör bé jét hasz nál nánk kiin du lá si pont ként (Raffan 2009).

A Walesi Nem ze ti Kor mány (Welsh Assembly Government) igen ki ter jedt és
szisz te ma ti kus tá mo ga tást nyújt a te het ség gon do zás szá má ra. Ez ma gá ban fog-
 lal ja az azo no sí tás ra vo nat ko zó ta nács adói te vé keny sé get, az ún. „Le he tő sé gek
Tan ter ve: A Po ten ciál tól a Tel je sít mé nyig” (Curriculum of Opportunity: Poten-
tial into Performance) cí mű do ku men tum kiadá sát, kép zé sek szer ve zé sét, tá mo -
ga tást min den he lyi ön kor mány zat és is ko la szá má ra ab ban, hogy kiala kít sák a
sa ját te het sé ge se ket el lá tó intézményeiket, melyek máris ki ma gas ló ered mé nye -
ket tud nak fel mu tat ni (Raffan 2009).

Ang liá ban már a ko rai 70-es évek től meg ta lál juk a te het ség gon do zás nem ze -
ti ügy ként va ló ke ze lé sé nek nyil ván va ló lé pé seit (pl. itt ren dez ték meg az el ső Te-
 het ség Vi lág kon fe ren ciát 1973-ban). Az 1997-es év volt az, ami kor az ak ko ri
kor mány vál tás drá maian meg vál toz tat ta a hely ze tet (Persson és mtsai 2000).
A kor mány dek la rál ta, hogy a te het ség gon do zás az ok ta tás po li ti ká ban prio ri tást
kell hogy él vez zen. Nem sok kal ké sőbb 1999-ben a par la ment al só há za élet re hí-
 vott egy bi zott sá got (Education Select Committee) a te het sé ges fia ta lok ok ta tá si
és el lá tá si hely ze té nek a fel mé ré sé re az or szág ban. Ered mé nyeik alap ján az an gol
is ko lák több sé gé ben a te het ség gon do zást elég te len nek mi nő sí tet ték. „Lé pé se ket
kell ten ni a mi nő sé gi el lá tás irá nyá ba” – je len tet te ki az át te kin tés nyo mán a Fog-
 lal ko zá si és Ok ta tá si Mi nisz té rium (Mönks és Pflüger 2005). A nem ze ti stra té gia
ré szé vé vált te het ség gon do zás alap el veit ek kor fo gal maz ták meg. Ez ilyen fé le
megál la pí tá sok ban fo gal ma zó dik meg, mint pél dául hogy

– „Nincs egyet len jó út a te het sé ges gyer me kek igé nyei nek a kielé gí té sé re.”
– „A ki ma gas ló ké pes sé gű gyer me kek is él vez zék a gyer mek ko ru kat.”
– „A hang súlyt az át la gos is ko lai el lá tás ja ví tá sá ra kell he lyez ni.” 

En nek nyo mán szü le tett meg ál la mi tá mo ga tás sal a „Ki vá ló ság a vá ro sok ban”
(Excellence in Cities) el ne ve zé sű prog ram 1999 szep tem be ré ben, amely nek egy -
re bő vü lő há ló za tá hoz 1600 in téz mény tar to zott 2003-ban (Ba logh 2004). Min-
 den is ko lá val szem ben el vá rás ként fo gal ma zó dott meg, hogy

– ki vá lasszák a gye re kek leg te het sé ge sebb 10%-át, 
– ki ne vez ze nek egy te het ségkoor di ná tort,
– le gyen sa ját is ko lai te het ség gon do zó stra té giá juk,
– ad ja nak le he tő sé get a ta nu lók nak mind a tan órán, mind a tan órán kí vül

te het sé gük csi szo lá sá ra.
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A prog ram fon tos ele me volt a part ne rek kel va ló együtt mű kö dés, to váb bá a há-
 ló zat ban va ló mű kö dés is. En nek nyo mán ké sőbb más, cél zot tabb prog ram is
nap vi lá got lá tott, mint pél dául a „Dual Exceptionally Project”, a „Creative Arts
Project”. Ezek a pro jek tek még erő sebb együtt mű kö dést kí ván tak meg az is ko -
lák tól. A fej lesz tés irá nyát a 2000-es évek kö ze pé től a kö rül te kin tőbb azo no sí tá si
el já rá sok és tan ter vek ki dol go zá sá ban, valamint az ér té ke lés és el lenőr zés te rü le -
tei ben je löl ték meg, kü lön fi gyel met for dít va kö zép is ko lák ra. Az em lí tett prog-
 ra mok több sé ge azon ban má ra már nem mű kö dik (Raffan 2009).

A 2010-es kor mány vál tás a te het ség gon do zó szak em be rek szá má ra is kér dé -
se ket vet fel: va jon az új kor mány stra té giái mit hoz hat nak az is ko lák és ezen be -
lül a te het ségügy szá má ra? Tim Dracup (2010) a te het ségta nács adás füg get len
szak ér tő je és a G&T Voice füg get len nonp ro fit tes tü let ala pí tó ja a kö vet ke ző le-
 he tő sé ge ket ve tí ti elő re:

1. a gaz da sá gi meg szo rí tá sok a te het ség gon do zás prio ri tá sát csök ken tik,

2. az ál ta lá nos tá mo ga tás in kább az egyen lő ség re, fel zár kóz ta tás ra, sem mint
a kieme lés re fókuszál,

3. ke vés sé le het szá mí ta ni kül ső tá mo ga tás ra, leg fel jebb az ön kén tes felaján -
lá sok ra – e te rü le ten több kez de mé nye zés re lesz szük ség,

4. ke vés bé vagy egyál ta lán nem kö tött fel hasz ná lá sú for rá sok áll nak majd
ren del ke zés re az is ko lán kí vü li költ ség ve tés ből,

5. na gyobb au to nó mia és ru gal mas ság az in téz mény és az in téz mény ben
dol go zók szak mai te vé keny sé gé ben,

6. az is ko la ál tal kez de mé nye zett és irányított part ner kap cso la tok és együtt -
mű kö dé sek kri ti kus hely zet be ke rül nek,

7. nö vek vő el vá rá sok a szü lők és a ta nu lók kö ré ben.



II. A NACE TE HET SÉG GON DO ZÁ SI IRÁNY EL VEI 

ÉS GYA KOR LA TA

1. A prog ram meg szü le té se, a ku ta tás mód szer ta ni jel lem zői

A te het ség gon do zás ra össz pon to sí tó jó gya kor latok szem pont já ból a NACE
(National Association for Able Children in Education) jó té kony sá gi szer ve zet
te vé keny sé ge az or szág ban az egyik leg ki ter jed tebb, legát fo góbb, leg na gyobb
múlt ra te kint vissza. A NACE szá mos társ szer ve zet tel épí tett ki kap cso la tot, és az
egyet len füg get len szer ve ző dés ta ná rok és is ko lák szá má ra, amely 27 éves fenn-
ál lá sa alatt – most már nem csak Ang liá ban, ha nem Wales ben is – min den po li-
 ti kai vál to zást át vé szelt, ami ön ma gá ban is ér de mes sé te szi a prog ra mot a meg-
is me rés re. Mű kö dé sé vel se gí ti a ta ná rok, ta nács adók, felügye le ti szer vek, is ko -
lák, he lyi ön kor mány za tok mun ká ját. A szer ve zet rend kí vül nyi tott, egyé ni leg is
le het csat la koz ni, tag sá got kér ni. To váb bá azon ke vés prog ra mok egyi ke, amely
az ink lu zív ok ta tás és a te het ség gon do zás el veit és gya kor la tát együt te sen,
ugyanak kor sér tet le nül tud ja mű köd tet ni. Szá mos kiad vánnyal, kon fe ren ciák és
to vább kép zé sek szer ve zé sé vel biz to sít ják a ta gok nap rakész tá jé ko zott sá gát, a
szak mai pár be széd meg va ló su lá sát, biz to sít va az egy más tól va ló ta nu lás le he tő -
sé gét. 

A ku ta tás so rán az in téz mény ve ze tők, a szer ve zet volt és je len le gi el nö ke, a
prog ram mű köd te tői, diá kok és ta ná rok vol tak se gít sé günk re. A hely szí ni ri por -
tok, kon zul tá ciók és a NACE tá mo ga tá sá val meg ren de zés re ke rü lő kon fe ren cia
szek ciói ban va ló rész vé tel so rán be te kint het tünk az is ko lák éle té be, megis mer -
het tük a csat la ko zó is ko lák irány el veit, cél ki tű zé seit, elő me ne te li le he tő sé geit. 

1.1. A NACE kül de té se, a megala ku lás kö rül mé nyei

A NACE ala pí tó ja és ak ko ri el nö ke Jo han na Raffan. Több éves ta ní tá si gya kor lat -
tal ren del ke zik; 25 éven át volt igaz ga tó nő óvo dá ban, ál ta lá nos is ko lá ban és fel ső
ta go za tos is ko lá ban (middle school). 

Jo han na Raffan úgy fo gal maz a NACE kül de té sé ről, hogy az is ko lai mun kát
is ko la idő ben kí ván ják ha té ko nyab bá ten ni a te het sé ges gye re kek szá má ra, ez zel
megemel ve a töb bi gye rek mun ká já nak szín vo na lát is. A te het ség gon do zás ink-
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 lu zív meg kö ze lí té sé nek hí ve ként meg győ ző dé se, hogy mi vel a gye re kek a nap
ak tív ré szét szin te tel je sen az is ko lá ban töl tik, a köz ok ta tás felada ta, hogy ez alatt
az idő alatt nyújt son min den olyan szol gál ta tást, ami a gye re kek fej lő dé sé hez
szük sé ges. A NACE alap fi lo zó fiá já hoz tar to zik még a perszonalizált ta nu lás/ta -
ní tás. Min den egyes gye rek nek meg kell ad ni a le he tő sé get, hogy sa ját ér dek lő -
dé se és sa ját leg meg fe le lőbb ta nu lá si stí lu sá nak meg fe le lően ha lad has son. 

A NACE megala ku lá sá nak kö rül mé nyei re Jo han na Raffan úgy em lék szik
vissza, hogy már so ka kat ag gasz tott, hogy az ígé re tes nek tű nő gye re kek sor ra el-
 kal lód tak an nak el le né re, hogy vol tak kor mány kez de mé nye zé sek a te het ség gon -
do zás ra. Ezért úgy dön tött, ide je össze fog ni a prob lé ma iránt ér zé keny szak em -
be re ket. A szer ve zet cél ki tű zé se, hogy ki hí vást nyújt sa nak, le he tő sé get ad ja nak
ezek nek a gye re kek nek a to vább lé pés hez. A te het ség gon do zás ban fon tos nak
tart ják az azo no sí tást, a ter ve zést és ma gát a kép zést, amit gaz da gí tó prog ra mok -
kal kí ván nak biz to sí ta ni. Sze ret nék meg va ló sí ta ni, hogy a te het sé ges gye re kek
te het sé gük höz, ne pe dig az élet ko ruk hoz mér ten tud ja nak ha lad ni, hogy a ma -
guk spe ciá lis te rü le tén ma gas szin tet ér je nek el, és ne kell jen min den tan tárgy -
ból egy for mán min dent meg ta nul ni.

A te het ség ér tel me zé se szem pont já ból fon tos nak tart ják de fi niál ni az an gol
szó hasz ná lat ban meg je le nő ’gifted’, il let ve ’talented’ sza va kat. A ’gifted’ szót az el-
 mé le ti és köz is me re ti tár gyak ban, míg a ’talented’ szót a mű vé sze tek ben, sport-
 ban, szak mai tár gyak ban kiemel ke dően tel je sí tő gye re kek re hasz nál ják. Jo han na
Raffan sze rint a NACE mind ket tő re fókuszál, a po ten ciált ke re sik. 

A NACE mun ká já ban nincs előírt prog ram, ame lyen min den ta nu ló nak vé -
gig kell ha lad nia. Nin cse nek előírt inst ruk ciók. A ta nár nak nagy a dön té si sza-
 bad sá ga. A te het sé ges gye rek azo no sí tá sa is az ő fe le lős sé ge, tel je sen az ő szak ér -
tel mé re van bíz va, kit ítél te het sé ges nek, és a to váb biak ban en nek meg fe le lően
fog lal koz tat ja. Tár gyi erő for rá sok te kin te té ben úgy tű nik, hogy na gyon jó az el-
 lá tott ság. Bő a vá lasz ték ké zi köny vek ből, kon fe ren ciák anya gai ból. Ezenkí vül lé-
 tez nek sa ját prog ram leírá sok, és külön ál ló öt le te ket is össze gyűj töt tek.

Hu mán erő for rás te kin te té ben vi szont ma ga Jo han na Raffan mond ja, hogy
nin cse nek ma ga san vagy spe ciá li san kép zett szak em be reik. A te het ség gon do -
zás ban részt  ve vő kol lé gák kal szem ben nin csen el vá rás ar ra vo nat ko zóan, hogy
va la mi lyen komp lex szak irá nyú kép zés be kap cso lód ja nak be. Az elv az, hogy az
ér dek lő dő kol lé ga sa ját szak mai am bí ciói tól füg gően to vább kép zé sek ből, köny-
 vek ből és sze mé lyes ta nács adá si hely ze tek ből tá jé ko zód jon.
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1.2. A NACE társ szer ve ze tei

A NACE mű kö dé sé hez hoz zá tar to zik a kap cso lat tar tás az or szág más te het ség -
gon do zó szer ve ze tei vel, ok ta tá si mi nisz té riu mi in téz mé nyei vel:

1. Ofsted – mi nisz té riu mi ok ta tá si felügye le ti szerv.

2. DCSF – a gyer mek, is ko la és csa lád vi szo nyai ra sza ko so dó kor mány -
szerv.

3. QCDA – kor mány szerv, amely a tan terv fej lesz té séért fe le lős.

4. BECTA – kor mány szerv, amely a szá mí tás tech ni ka hasz ná la tá nak fej lesz -
té séért fe le lős.

5. Walesi Nem ze ti Kor mány.

6. Excellent East – félautonóm szer ve zet, amely 2007 óta fog lal ko zik 4–19
éve sek te het ség gon do zá sá val: kon fe ren ciá kat, to vább kép zé se ket, nyá ri is -
ko lá kat is szer vez. 2011 már ciu sá ban – so kak elé ge det len sé gét ki vált va – a
kor mány meg akar ja szün tet ni mű kö dé sét.

7. Villiers Park – jó té kony sá gi szer ve zet, amely megala ku lá sa kor hát rá nyos
hely ze tű gye re kek ta nu lá sá nak se gí té sé vel fog lal ko zott, majd te vé keny sé -
gét ki ter jesz tet te a te het ség gon do zás irá nyá ba. 14–19 éves gye re kek szá -
má ra tart kur zu so kat. 

8. Lon don Gifted and Talented – 2004-ben ala kult te het ség gon do zó szer ve -
zet, amely nek szol gá la tait má ra már kül föl dön is igény be ve szik.

9. A Camb ridge Egye tem.

Nem zet kö zi kap cso la tai ban ki kell emel ni az ECHA-t és a Te het ség gon do zó
Vi lág ta ná csot.

1.3. NACE-kiadványok

A NACE az or szág ve ze tő el lá tó ja te het ség gon do zást se gí tő szak köny vek ből. Ki-
ad vá nyai kat a szak ma elis mert ve ze tői is tá mo gat ják. Ké zi köny veik tar tal mát a
NACE alap fi lo zó fiá ja ha tá roz za meg. A perszonalizált ta nu lás nak olyan tel jes
rend sze rét igye kez nek meg va ló sí ta ni, amely ben min den egyes gye rek nek meg-
 van a le he tő sé ge ar ra, hogy a le he tő leg jobb ered ményt ér je el, bár mi lyen hát te re
vagy te het sé ge le gyen is. Köny veik ben ah hoz a ta ní tá si gya kor lat hoz ad nak se-
 gít sé get, amely fo gé kony a gye re kek kü lön bö ző ta nu lá si/ha la dá si mód sze rei és
ér dek lő dé se iránt.
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1.4. NACE-továbbképzések

NACE-oktatók az egész or szág ban na pi rend sze res ség gel dol goz nak együtt az is-
 ko lák kal, is ko la há ló za tok kal, he lyi ön kor mány za tok kal. Ta ná csot ad nak, se gí te -
nek a ter ve zés ben, tan tes tü le ti ér te kez le te ket ve zet nek, kép zé se ket tar ta nak, sőt
együtt dol goz nak a ta nár ral az osz tály te rem ben. Tan fo lya mai kon vál to za tos té -
mák sze re pel nek: me nedzs ment, ve ze tés, tan tárgyspe ci fi kus mód szer ta ni kér dé -
sek, is ko la fej lesz té si kér dé sek és hasonlók. Mun ká juk nak igen szi go rú mi nő ség -
biz to sí tá si fel té te lei van nak. Ve ze tő ta nács adóik köz vet len ta pasz ta la tok kal ren -
del kez nek a te het ség gon do zás ban, is me rik a legújabb ku ta tá si ered mé nye ket.

Ar ra tö re ked nek az or szág ban, hogy min den is ko lá ban le gyen egy ve ze tő pe-
 da gó gus, aki össze fog ja a te het ség gon do zó prog ra mot. Ezek nek a ta ná rok nak
már spe ciá lis kép zés ben kell ré sze sül niük, de Jo han na Raffan el mon dá sa sze rint
ne héz eze ket a ta ná ro kat meg ta lál ni. Pe dig nem másoddiplomáról vagy egye te -
mi tan fo lyam ról van szó. Így saj nos sok is ko lá ban ez a mun ka még min dig csak
név le ges.

A jö vő ben a NACE to vább sze ret né fej lesz te ni te vé keny sé gét, de pil la nat nyi -
lag sok az ag go da lom és a bi zony ta lan ság.

2. Jó gya kor lat: A Ki hí vás Dí ja (Challenge Award)

A NACE ta ní tá si fi lo zó fiá ját val ló és az en nek meg fe le lő ta ní tá si gya kor la tot
foly ta tó is ko lák a NACE ál tal lét re ho zott Ki hí vás Dí ját kap ják. Ez a díj az egész
is ko la mun ká já ra ki ter je dő át fo gó ön ér té ke lé sen, a fej lő dés fo lya ma tos biz to sí tá -
sán alap szik, tíz alap fel té tel meg va ló su lá sa mel lett.

1. Egész is ko lá ra vo nat ko zó mun ka stra té gia, amely ma gá ban fog lal ja a
kiemel ke dő ké pes sé gű és te het sé ges gye re kek fog lal koz ta tá sá nak ter vét.

2. Azo no sí tó stra té giák és a hoz zá tar to zó kri té riu mok.

3. A kiemel ke dő ké pes sé gű és te het sé ges gye re kek tel je sít mé nyé nek ja ví tá sa
ér de ké ben kiala kí tott terv felada tok.

4. Több faj ta ta ní tá si/ta nu lá si stra té gia, osz tály ter mi mo dell ru gal mas al kal -
ma zá sa a kiemel ke dő ké pes sé gű és te het sé ges gye re kek igé nyei nek kielé -
gí té sé re.

5. Rend sze res fe lül vizs gá lat az alul tel je sí tés azo no sí tá sa cél já ból, az ily mó -
don rá szo ru ló gye re kek tá mo ga tá sa.

6. Egész tan tes tü let re ki ter je dő el kö te le zett ség, hogy ké pe zik ma gu kat a
kiemel ke dő ké pes sé gű és te het sé ges gye re kek fej lő dé sé nek biz to sí tá sa ér -
de ké ben.
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7. Spe ciá lis prog ra mok lét re ho zá sa a kü lö nö sen te het sé ges gye re kek fej lesz -
té sé re.

8. Az is ko la ren del ke zik a szük sé ges erő for rá sok kal, pl. IKT.

9. A szü lők be vo ná sa.

10. A prog ra mok meg va ló sí tá sá nak fo lya ma tos/rend sze res kö ve té se.

Az is ko lák nak pá lyáz niuk kell a díj el nye ré sé re. A pá lyá zat elő fel té te le, hogy
az or szá gos felügye le ti szerv (Ofsted) utol só há rom év ben kiadott ér té ke lé se
meg ha tá ro zott szint fe lett le gyen. Az Ofsted bár mi lyen el ma rasz ta lá sa ki zá ró ok.
A dí jat el nyer ni kí vá nó is ko lák 3–5 évig ké szül nek a meg mé ret te tés re, az ér té ke -
lé si el já rás pe dig ko moly költ sé ge ket je lent az is ko la szá má ra. Aki nek ilyen ter vei
van nak, az fe le lős ség tel je sen gon dol ko dik a te het ség gon do zás ról. Az ér vé nyes
pá lyá zat be nyúj tá sa után a NACE sa ját hi va ta los, a feladat ra spe ciá li san kép zett
elem zőt kér fel az ér té ke lő mun ka el vég zé sé re. A pá lyá zat el bí rá lá sa két lép csős
feladat. Az el ső sza kasz ban az is ko la ál tal összeál lí tott port fó lió ér té ke lé se fo lyik.
Vi lá go san ki kell de rül ni a do ku men tu mok ból, hogy a tíz alap fel té tel adott az is-
 ko lá ban. Amennyi ben a port fó lió át megy a vizs gán, sor ke rül het az el bí rá lá si
pro ce dú ra má so dik sza ka szá ra.

Az ér té ke lő ki tűz egy idő-
 pon tot, ami kor meg ha tá ro zott
for ga tó könyv alap ján lá to ga tást
tesz az is ko lá ban. Ez a mun ka
egy tel jes ta ní tá si na pot vesz
igény be. Az ér té ke lő ta lál ko zik,
il let ve in ter jút ké szít szü lők kel,
ta ná rok kal, a te het ség gon do zás -
ban részt ve vő gye re kek kel. Az
óra lá to ga tá sok szá ma 6–8, az is-
 ko la nagy sá gá tól füg gően. A nap
vé gén az ér té ke lő az is ko la ve ze -
tő sé ge előtt össze fog lal ja a lá tot -
ta kat, és köz li, hogy az is ko la
meg kap ta-e a dí jat. Az írott ér té -
ke lés nek tíz mun ka na pon be lül
kell el ké szül nie.

A fel té te lek ből és az el bí rá lá si
pro ce dú rá ból is egyér tel műen
lát szik, hogy ko moly meg mé ret -
te tés ről van szó. Iga zi ki hí vást je-

Casterton Business & Enterprise College
„Az iskola a tanév elején felkínál egy külön programot
nekünk, tehetséges tanulóknak. Mindnyájan kapunk
egy tevékenységi tervet, amiben eldönthetjük a szüle-
inkkel, hogy miben vagyunk jók, és hogyan szeretnénk
tovább fejlődni. Így alakulnak ki a tantárgyaink. Ahogy
nagyobbak leszünk, saját úton járhatunk, és más lehető-
ségeink lesznek. Ebben az évben egy filmet csináltunk,
mozifilmes iskola vagyunk.  Egy BBC producerrel dol-
goztunk, a filmünket be is fogják mutatni országszerte.
Nagyon jók a tapasztalataink ebben az iskolában. Re-
méljük, a jövőben még ennél is jobban fogunk tudni
dolgozni.”
Winchmore School, London
„Az iskolának komplett tehetséggondozó programja
van, ahol állandó kihívás a tanulás. Minden tehetséges
gyereknek van külön saját tervezete, amely magában
foglalja az elképzeléseket, egy tantárgyi önértékelést, a
szülői és tanulói célkitűzéseket. Minden tanuló részt
vesz egy érzelmi intelligenciát fejlesztő programban.
A tantermi munkán kívül egyetemi mester órák is van-
nak. Ellátogatunk a Cambridge Egyetemre. Szerveznek
vita, üzleti és tudományos versenyeket. Voltak már uta-
zások Barcelonába, Párizsba, Dorsetbe. Nyelvekből,
színjátszásból és zenéből különösen jók vagyunk.”
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 lent az ér dek lő dő és a részt  ve vő is ko lák nak. Mindezt az is alá tá maszt ja, hogy az
el ső dí jat a Lor dok Há zá ban ad ták át. Pil la nat nyi lag Ang liá ban és Wales ben 190
ilyen is ko la mű kö dik. A dí jat el is le het ve szí te ni, négy éven ként kell akk re di tál -
tat ni. A gye re kek na gyon büsz kék, hogy ré sze sei le het nek egy ilyen prog ram nak.
Nyi lat ko za taik ból (lásd a be ke re te zett írá so kat) ki de rül: tisz tá ban van nak ve le,
hogy te het sé gük/ké pes sé gük alap ján kiemel ték őket, nagy ra ér té ke lik a plusz-
 mun kát, amit ta ná raik és más szak em be rek vé gez nek ve lük, és ezt ki ma gas ló tel-
 je sít ménnyel há lál ják meg.

2.1. A Scaltback Middle School, Newmarket

Az is ko la te het ség gon do zás hoz va ló hoz záál lá sa, te vé keny sé ge és ered mé nyei
alap ján min ta ér té kű. 

Egy kert vá ro si rész ben, kel le mes kör nye zet ben ta lál ha tó. Je len leg 400 ta nu -
ló ja van, több nyi re a kör zet ben la kó gye re kek. Kü lön kér vénnyel is fel vé telt le het
nyer ni, de ez nem jel lem ző. Az sem mond ha tó el, hogy a te het sé ges és ki vá ló ké-
 pes sé gű gye re kek gyűj tő he lye. Az is ko la ada tai ból ki de rül, hogy kü lö nö sebb vá-
 lo ga tás nél kül fo lyik a beis ko lá zás. Az in téz mény ben 

• a ne mek ará nya 50-50%,
• gyám ha tó sá gi felügye let alatt áll 5%,
• el vált vagy kü lön élő szü lők gyer me ke 50%,
• hát rá nyos hely ze tű gye re kek 15%,
• újon nan le te le pe dő más (nem brit) nem ze ti sé gű gye re kek 5% (lengyel,

olasz, por tu gál, lit ván, gö rög szár ma zá sú gye re kek),
• ta nu lá si ne héz sé gek kel küz dő (hal lás sé rült, gyen gén lá tó, autista stb.) gye-

 re kek 25%. 

Az is ko lá nak 23 pe da gó gu sa van, akik két-két tan tár gyat ok tat nak. Mun ká ju -
kat tíz pe da gó gusasszisz tens és 10 ad mi niszt ra tív dol go zó se gí ti. Az is ko la ál lan -
dó kap cso la tot tart fenn pszi cho ló gus sal és szo ciá lis mun ká sok kal is, bár nem áll
mód juk ban sa ját szak em be re ket al kal maz ni. 

A Scaltback Middle School a Challenge Award min den kri té riu má nak ma xi -
má li san meg fe le lő is ko la. A gye re kek kel és az igaz ga tó nő vel foly ta tott be szél ge -
té sek, a tan órák lég kö re, az épü let kül ső és bel ső meg je le né se mind azt iga zol ják,
hogy az in téz ményt igé nyes mun ka jel lem zi, kor sze rű esz kö zök kel, gye rek cent -
ri kus mód sze rek kel.

A NACE fi lo zó fiá ját, te het ség gon do zó alap el veit im már tíz éve vall ják ma gu -
ké nak, de az egész tan tes tü let re ki ter je dő el kö te le zett ség és a Challenge Award-
el vá rá sok meg va ló sí tá sá ra va ló tö rek vés öt éve van je len mun ká juk ban.

Az igaz ga tó nő te het ség gon do zás ról val lott né ze tei és az is ko la gya kor la ta tel-
 je sen megegye zik Jo han na Raffan fi lo zó fiá já val. A gye re ke ket nem vá lo gat ják,
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sem mi lyen adat fel vé tel vagy fel mé rés alap ján tör té nő kieme lés, il let ve sze lek ció
nincs ná luk. A szak ta nár fe le lős sé ge ész re ven ni a te het sé get, és utá na a meg fe le -
lő te vé keny sé gi kö rö ket ki dol goz ni a gye rek szá má ra. Az egész tan tes tü let részt
vesz eb ben a mun ká ban. Nem kö vet nek konk rét te het ség gon do zó mo dellt, de
Renzulli mo dell je áll hoz zá juk a leg kö ze lebb, mi vel az is ko la idő ben el vég zett
gaz da gí tó prog ra mo kat ré sze sí tik előny ben. Gardner te het ség gon do zás ról szó ló
el mé le tét is nagy ra be csü lik, és hisz nek ab ban, hogy min den gye rek ben szuny-
nyad va la mi. Nem fókuszálnak sem mi lyen ter mé sze tű te het ség re, nyi tot tak
min denfaj ta te het ség iránt, bár mi vel ta lál koz za nak is. Az igaz ga tó nő el mon dá sa
sze rint in kább sport, mű vé sze ti és ze nei te het ség re buk kan nak az is ko lá ban.

A min den na pi is ko lai mun ká ban a gya kor la ti te vé keny ség re he lye zik a hang-
 súlyt, ami nek so rán le he tő sé get és sza bad sá got ad nak a gye re kek nek, hogy ki-
 bon ta koz tas sák te het sé gü ket. Az órán a ta nár egyér tel műen facilitátor, ér dek lő -
dé sük nek, szint jük nek és te het sé gük nek meg fe le lően fog lal koz tat ja a
gye re ke ket. A ta ná rok azt mond ják, olyan gye re ke ket sze ret né nek ne vel ni, akik
bol do gok eb ben az is ko lá ban, és az is ko la el vég zé se után is meg tart ják ön ál ló ta-
 nu lá si stí lu su kat.

Lás sunk né hány ér de kes pél dát en nek il luszt rá lá sá ra! Nincs kö te le ző ol vas -
mány. A gye re kek ma guk vá laszt ják ki (ta ná ri se gít ség gel), hogy mit sze ret né nek
ol vas ni és utá na fel dol goz ni. Az órá kon a diffe ren ciált fog lal ko zás do mi nál, a
gye re kek gyak ran az osz tály tól kü lön dol goz nak va la mi ön ál ló vagy kis cso por -
tos felada ton. A bár mi lyen té má ban vagy tan tárgy ban kiemel ke dően tel je sí tő
gye re kek több és/vagy más felada tot kap nak, és ke ve sebb ta ná ri beavat ko zás sal
dol goz hat nak. Ezál tal na gyobb ön ál ló ság ra te het nek szert. Rend sze re sek a pro-
 jekt mun kák, ame lyek pro duk tu mai az egész is ko lát dí szí tik.

Az is ko la igaz ga tó nő je, Elai ne Wil son büsz kén be szél a gaz da gí tó nap ról
(Enrichment Day). Er re 6–10 he ten ként ke rül sor, ami kor az egész is ko la ki rán -
dul ni megy. Ezek olyan al kal mak, ami kor a gye re kek ön ál ló ta nu ló ként sza ba -
don ta nul má nyoz hat nak, vizs gál hat nak va la mit az adott te re pen.

Az is ko la má sik spe cia li tá sa az ext ra nap (Ext ra Day), amely szom ba ti na po -
kon szo kott len ni. Ez csak a ki fe je zet ten te het sé ges gye re kek nap ja. Ezt is va la -
mi lyen pro jekt men tén va ló sít ják meg. Ilyen kor va la mi tény le ges do log nak a
tény le ges ku ta tá sá val fog lal koz nak. A kö zel múlt ban ilyen si ke res pro jekt volt
pél dául az „Ős rob ba nás” vagy „Has fel met sző Jack ku ta tá sa”. En nek a nap nak a
le bo nyo lí tá sa már pénz be ke rül, amit rész ben a szü lők, rész ben az is ko la áll.

A tan tes tü let ben sen ki nek nincs sem mi lyen te het ség gon do zás ra fel jo go sí tó
hi va ta los pa pír ja. Sem mi lyen szak irá nyú fel ső fo kú kép zés ben nem ré sze sül tek.
Vi szont rend sze re sen részt vesz nek kon fe ren ciá kon, to vább kép zé se ken, és a tan-
 tes tü let nek min dig be szá mol nak a legújab ban szer zett is me re teik ről. A NACE-
kiadványokat is me rik, tá jé ko zot tak a legújabb ku ta tá si ered mé nyek ről.
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Az is ko la sza bad lég kö re, a jól ne velt, ked ves gye re kek, a kész sé ges ta ná rok, a
jól fel sze relt tan ter mek, a gaz da gon dí szí tett fa lak ma gá val ra gad ják az is ko lá ba
lá to ga tó ven dé get.

2.2. Ho gyan vá la szol a prog ram az an gol tár sa da lom és ok ta tás kér dé sei re?

A prog ram ki vá lóan tük rö zi azt az Eu ró pa-szer te je lent ke ző igényt, mi sze rint a
te het ség gon do zás nak prio ri tást kell él vez nie az ok ta tás ban. A tény felis me rés
im már nem me rí ti ki az oda fi gye lést, egy re na gyobb az ér dek lő dés a konk rét
prog ra mok és jó gya kor la tok iránt. A NACE is er re a ki hí vás ra vá la szol. Az is ko -
lás ge ne rá ció min den tag já ra ki ter jesz ti a le he tő sé get füg get le nül at tól, hogy mi-
 lyen szo ciá lis hát te rű, szár ma zá sú vagy mi lyen te rü le ten je les ke dő gyer mek ről
van szó. Ez nagy me rí tés, és na gyon de mok ra ti kus meg kö ze lí tés. Min den ta nárt
fel ha tal maz az zal a jog gal és egy ben fe le lős ség gel, hogy a te het sé ges gye re ke ket
felis mer je, és hoz záér té se sze rint gon doz za. Ez ter mé sze te sen ve szé lye ket is rejt
ma gá ban, de mo ti vá lóan hat min den igé nyes pe da gó gus ra, ahogy ezt a Chal-
lenge Award is ko lák ban is ta pasz tal hat juk.

Igen di csé re tes tö rek vés az is ko la idő re szo rít ko zás, iga zod va az inklúzió és a
te het ség gon do zás azon el vei hez, hogy min den gyer mek nek az egyé ni igé nyei hez
il lesz ke dő szol gál ta tást nyújt son, va la mint hogy el ke rül je a gye re kek ide jé nek
túl zott igény be vé te lét és az eb ből szár ma zó túl ter he lést. Vi szont ez ne he zen tart-
 ha tó. Jól lát szik a gyer me kek nyi lat ko za tai ból is, ami kor az is ko la időn tú li gaz da -
gí tó prog ra mok ra utal nak. A Scaltback Middle School is büsz kén tű zi zász la já ra
a hét vé gi ren dez vé nye ket. Az is ko la rend szert érő kri ti kák ból ki tű nik, hogy ezek
a megol dá sok nem üt köz nek a szü lők és gye re kek el lenál lá sá ba. Nagy az igény a
mi nő sé gi tu dás – el mé le ti és gya kor la ti – meg szer zé sé re. A te het sé ges gye re kek
és szü leik part ne rek eb ben.

3. A program tanulsága: te het ség gon do zás és inklúzió

Mit je lent a te het ség ki vá lasz tás és -gon do zás ink lu zív meg kö ze lí té se? Pe da gó giai
ér te lem ben szű keb ben az inklúzió a ta nu lás ban va la mely ok nál fog va aka dá lyo -
zott (pl. fo gya té kos ság, ké pes ség za var, szo ciá lis hát rány) gyer me kek együt tes, a
la kó hely hez kö ze li ne ve lé sét, ok ta tá sát je len ti (Réthyné 2000). A meg kö ze lí tés
el len té te a szeg re gált ok ta tás nak, szeg re gá ló is ko láz ta tás nak, amely a gyer me kek
meg ha tá ro zott cso port jait spe ciá lis ne ve lé si in téz mé nyek be kü lö ní ti el. Az idők
so rán azon ban az inklúzió ne ve lés ügyi fo gal ma ki szé le se dett, s ma egy sok kal ál-
 ta lá no sabb, a sok fé le ség nek, a kü lön bö ző kul tú rák ból szár ma zó ta nu lók meg be -
csü lé sé nek, ér té ke lé sé nek a fi lo zó fiá ját ért jük alat ta. Az inklúzió az in teg rá ció
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egy mi nő sé gi leg ma ga sabb fo ka, mely ben a fo ga dás be fo ga dás sá vá lik. Ahol
nem csak je len van a több ség től kü lön bö ző más fé le gyer mek, ha nem kü lön le ges
igé nyei nek fi gye lem be vé te lé vel egyé ni fej lesz tés ben, ki bon ta koz ta tás ban ré sze -
sül. Eb ben a tá gabb ér te lem ben az inklúzió és a te het ség gon do zás nem zár ja ki
egy mást (Hymer–Michel 2002). 

A fen tebb be mu ta tott, két fé le ne ve lé si felada tot össze kap cso ló gya kor ló pe-
 da gó gu sok és el mé le ti szak em be rek alap el ve, hogy mi nél több gyer mek szá má ra
mi nél hosszab ban tar tó és mi nél több fé le le he tő sé get kí ná ló hát te ret kell biz to sí -
ta nunk ah hoz, hogy meg te remt sük a rész vé tel szé les ská lá ját, amely ből a te het -
sé ges ta nu lók elő buk kan hat nak. Amel lett ér vel nek, hogy a kü lön bö ző csa lá di
hát te rű gyer me kek nem egy for ma eséllyel in dul nak a ki vá lasz tá si fo lya mat ban,
hi szen a megelő ző ta nu lá si/gya kor lá si ta pasz ta la taik je len tő sen el tér het nek egy-
 más tól. A szü lők ál tal biz to sí tott, il let ve for szí ro zott te vé keny sé gek az egyéb ként
kiemel ke dő „ter mé sze tes ké pes sé gek kel” és ér dek lő dés sel nem bí ró ta nu lók nál
is lát vá nyos elő re ha la dást ered mé nyez het nek. Ugyanak kor a ve le szü le tett haj-
 lam mal bí ró, de nem „be já ra tott” fia talt a ko rai azo no sí tá si hely zet be va ló ho zá -
sa hát rá nyo san érint he ti. A két feladat együt tes je len lé te azon ban nem je len ti a
nor mák le szál lí tá sát vagy a pe da gó giai el lá tás fel hí gu lá sát: ehe lyett egy olyan
meg fon tolt és szisz te ma ti kus meg kö ze lí tés re utal, amely szá mol a te het ség azo -
no sí tás és te het ség fej lő dés vo nat ko zá sai val, mint ami lyen a csa lá di hát tér, a fel-
adat irán ti el kö te le ző dés, a jó ve ze tő re, edző re va ló igény, az idő be fek te tés, amely
szük sé ges bi zo nyos kész sé gek kiépí té sé hez és fenn tar tá sá hoz. Az inklúzió so rán
le he tő ség nyí lik a ta nu lók vál to za tos te vé keny sé gek kel va ló meg kí ná lá sá ra, a fel-
adat irán ti el kö te le zett ség, a ta nu lé kony ság és a te vé keny ség ben va ló könnyed-
 ség meg fi gye lé sé re. En nek fé nyé ben a le he tő sé gek hosszan tartó és vál to za tos
elő ké szí tő gaz da gí tá sa szük sé ges az azo no sí tás előtt (Gray-Fow 2005). Össze fog -
lal va a leg jobb meg kö ze lí tést te hát a kö vet ke ző áb ra szem lél te ti:

A kez de ti szak mai el lá tás és gon do zás fon tos sá gát végül még in kább ki fe je zi a
kö vet ke ző áb ra:

Gondozás

G o n d o z á s

Azonosítás

Azonosítás

Gondozás

Gondozás



KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS

Az ang liai te het ség gon do zás ta nul má nyo zá sá ban a szer zők sze ret né nek kö szö -
ne tet mon da ni Jo han na Raffan asszony nak (a walesi Te het ség gon do zás Tan ter -
vi, Ér té ke lő és Mi nő sí tő Ha tó sá gá nak szak ér tő je, az ECHA ügy ve ze tő tag ja, a
Te het ség gon do zó Vi lág ta nács brit de le gá ció já nak tag ja), aki nek szer ve ző mun -
ká ja, ta ná csai, szak iro dal mi út mu ta tá sai nagy se gít sé get je len tet tek. A NACE
kö te lé ké ben töl tött hosszú mun kás sá ga alatt nagy ta pasz ta lat ra és tu dás ra tett
szert, ame lyet más in téz mé nyek és szer ve ze tek is nagy ra tar ta nak. Se gít sé gét
meg tisz tel te tés nek érez zük. Kö szö net il le ti Elai ne Wil sont, a Scaltback Middle
School igaz ga tó nő jét, aki le he tő vé tet te, hogy az is ko lá já ban be te kint hes sünk a
tan órák ba, ta lál koz has sunk és be szél get hes sünk a ta nu lók kal. Kö szö ne tet ér de -
mel Tim Dracup, az ang liai te het ség gon do zás füg get len szak ér tő je, aki 2009-ig
dol go zott az Ok ta tá si Mi nisz té rium te het ség gon do zá sért fe le lős osz tá lyán, így
több te het ség se gí tő kez de mé nye zés részt ve vő je le he tett, s aki megosz tot ta ve-
 lünk a te het ség gon do zás ang liai táv la tai ról szó ló gon do la tait.
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I. BE VE ZE TŐ

1. A je len ko ri né met tár sa da lom 

Né metor szág Eu ró pa egyik meg ha tá ro zó ipa ri és gaz da sá gi ha tal ma, fő vá ro sa
Ber lin, ál lam for má ja köz tár sa ság. Te rü le te 357 021 km2, így Eu ró pa ha to dik leg-
 na gyobb te rü le tű ál la ma, 80 mil liós la kos sá gá val pe dig a kon ti nens má so dik leg-
 né pe sebb or szá ga. Tör té nel mi leg jól is mert sze re pet ját szott az el ső és a má so dik
vi lág há bo rú ki rob ban tá sá ban. Ezt kö ve tően az or szá got két rész re osz tot ták, a
Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság ra (NSZK) és a Né met De mok ra ti kus Köz tár sa -
ság ra (NDK). Az egy ko ri NDK te rü le tén új raala kí tott tar to má nyok, va la mint a
ré gi NSZK tar to má nyai 1990. ok tó ber 3-án csat la koz tak egy más hoz és hoz ták
lét re a ma is mert Né metor szá got. 

A mai Né metor szág po li ti kai és tár sa dal mi ar cu la tát gyö ke re sen be fo lyá sol ja
az or szág et ni kai össze té te le: hi szen mi köz ben val lá si és kul tu rá lis szem pont ból
is sok szí nű sé get hoz nak a min den na pok ba, je len tős tár sa dal mi-po li ti kai fe-
 szült sé gek hez is ve zet nek, mint ahogy az pél dául a több ge ne rá ciós tö rök be -
ván dor lók asszi mi lá ció já nak fo lya ma tá val kap cso la to san is meg fi gyel he tő. A la -
kos ság je len le gi, 2000-es évek utá ni, össze té te le az aláb biak sze rint ala kul: 
90% né met, 2,2% tö rök, 1% dán, 1% dél szláv, 1% fríz, 1% olasz, 0,5% szerb, 4,5%
egyéb (Né meth 2002; Or mos 2008).

Az el té rő nem ze ti sé gűek ará nya te hát a né met tár sa dal mon be lül össze sen
mintegy 10%. Ez sa já tos szí ne ze tet ad a né met tár sa da lom di na mi ká já nak – elég
ha csak a tö rök ven dég mun ká sok, a több ge ne rá ció óta Né metor szág ban élő tö -
rök csa lá dok és le szár ma zott jaik beil lesz ke dé si prob lé mái ra uta lunk.

* Deb re ce ni Egye tem Pszi cho ló giai In té ze te 
** ELTE Pe da gó giai és Pszi cho ló giai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

1 Jelen tanulmány készítésének idején a második szerző az OTKA K-79143 sz. kutatási támoga -
tás ában részesült.

Nagy Tamás*–Gor don Győ ri János**,1

A né met te het ség gon do zás je le ne 
egy te het ség gon do zó mo dell tük ré ben
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A né met tár sa da lom erő sen megosz tott a be ván dor lók és a ki sebb sé giek hez
va ló vi szo nyu lás te kin te té ben; mint ahogy azt ké sőbb lát ni fog juk, a te het ség -
gon do zó prog ra mok ban is sa já to san ele gye dik a szeg re gá ció és az in teg rá ció je-
 len sé ge. 

No ha a né met te het ség gon do zó prog ra mok nyi tot tak a más nem ze ti sé gűek
előtt, és több je len tős tá mo ga tás sal ren del ke ző szer ve zet foly tat ki fe je zet ten el té -
rő nem ze ti sé gűek nek szó ló te het ség gon do zást, a na gyobb ala pít vá nyok és az is-
 ko lán kí vü li te het ség gon do zó prog ra mok fia tal jai kö zött viszonylag ke vés el té rő
nem ze ti sé gű ta lál ha tó. Ugyanak kor a te het ség gon do zó prog ra mok több sé gé ben
zaj la nak olyan prog ra mok, me lyek ki fe je zet ten kül föl di fia ta lok nak szól nak:
olya nok nak, akik Né metor szág ban ta nul nak rö vi debb-hosszabb ideig, de a ta-
 nul má nyaik vé gez té vel ha za tér nek anya or szá guk ba.

1.1. Et ni kai és nyel vi, va la mint val lá si megosz lás

Né metor szág ban kö rül be lül 7,3 mil lió kül föl di ál lam pol gár él, akik nek je len tős
ré szét a ven dég mun ká sok és csa lád jaik te szik ki. Ezek nek az em be rek nek kö rül -
be lül 60%-a több mint 8 éve él az or szág ban, több mint 20%-uk már Né metor -
szág ban szü le tett (ez a két fel té tel kü lön-kü lön is ál lam pol gár sá got biz to sít szá-
 muk ra) (Statistische Ämter 2010).

A ven dég mun ká sok be ván dor lá sa miatt je len tős tö rök, olasz, szerb, gö rög,
lengyel és hor vát ki sebb ség jött lét re. Egy re nö vek szik a har ma dik vi lág ból be te -
le pü lők szá ma (in diaiak, kí naiak, af ri kai fe ke ték). Né met fel mé ré sek sze rint az
eu ró pai be te le pü lők a tö rö kök nél job ban in teg rá lód tak a tár sa da lom ba.

Szin tén nagy szá mú né met nem ze ti sé gű be ván dor ló ér ke zett 1980–1999 kö-
 zött az or szág ba a volt Szov jetunió te rü le té ről, Len gyelor szág ból és Ro má niá ból
(Hor váth 2001). Ezek nek a személyeknek nem ze ti sé gük ből adó dóan egy hi va ta -
li el já rás és 2 év né metor szá gi tar tóz ko dás után járt a né met ál lam pol gár ság – így
ők nem is je len tek meg a hi va ta los be ván dor lá si sta tisz ti kák ban. Le szár ma zot -
taik szél ső sé ges po li ti kai (fő leg orosz so vi nisz ta) né ze tei ko moly gon dot je len -
tet tek az or szág ban – ezért 2005 ja nuár já tól ún. né met in teg rá ciós kur zu so kat in-
 dí tot tak nem csak az újon nan ér ke zők, ha nem akár a né metor szá gi szü le té sűek
szá má ra is (Statistische Ämter 2010).

1.2. Val lá si ta go zó dás

Né metor szág al kot má nya biz to sít ja a val lás sza bad sá got, va la mint ki mond ja,
hogy nem sza bad sen kit hát rá nyo san meg kü lön böz tet ni hi te vagy val lá sa miatt.
Et től füg get le nül a na gyobb val lá sok ked vez mé nyek ben ré sze sül nek, pél dául
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hit tant ok tat hat nak az is ko lák ban, és az egy há zak ré sze sül nek az adó be vé te lek -
ből is (Statistische Ämter 2010).

Legel ter jed tebb val lás a ke resz tény ség, hi szen a né pes ség két har ma da ke resz -
tény val lá sú, a ke resz té nyek fe le (a tel jes né pes ség 33%-a, fő ként a dé len és nyu-
 ga ton élők) ka to li kus, fe le (fő ként észa kon és ke le ten) pro tes táns. Kö rül be lül 3
mil lió muszlim (leg több jük tö rök szár ma zá sú) él Né metor szág ban. A zsi dó val-
 lá súak pe dig a hi va ta los sta tisz ti ka sze rint 160 ez ren van nak (Statistische Ämter
2010).

Mindamel lett a né me tek 30%-a nem kö tő dik egyet len val lás hoz sem (ke le ten
ez a szám adat ma ga sabb).

1.3. Gaz da sá gi jel lem zők

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok, Kí na és Ja pán után Né metor szá gé a vi lág ne gye -
dik legerő sebb gaz da sá ga, az or szág bel ső pia cá ra azon ban je len tős te her ként
ne he ze dik a ma gas szo ciá lis jut ta tá sok rend sze re. A mun ka nél kü li ség a szo ciá lis
rend szer me rev sé ge miatt hosszú tá vú prob lé má vá vált, a csa lád tá mo ga tá si po li -
ti ka hiá nyos sá gai miatt az ak tív ke re ső né pes ség egy re ne he zeb ben ké pes a tár sa -
da lom biz to sí tá si rend szert el tar ta ni (Il lés 2002).

A kö zös eu ró pai pénz, az euró be ve ze té se és az Eu ró pai Unió ke le ti bő ví té se a
vá ra ko zá sok sze rint nagy vál to zá so kat ho zott a né met gaz da ság ban, de nem be-
 fo lyá sol ta je len tős mér ték ben az or szág gaz da sági tel je sít mé nyét; ugyanak kor az
Eu ró pai Unió né pes sé gé nek 1/6-át tö mö rí tő Né metor szág ad ja az Eu ró pai Unió
ter me lé sé nek kö zel 1/3 ré szét (Né metor szág tár sa dal mi-gaz da sá gi hely ze te
2009). So kol da lú ipa rá ból a gép gyár tás, a vegyipar és az e lekt ro ni ka emel ke dik ki. 

A né met vál lal ko zá sok tel je sít mé nyét és ver seny ké pes sé gét a nem zet kö zi pia -
co kon meg szer zett po zí cióik fém jel zik. Né metor szág – az USA után – a vi lág
má  so dik szá mú ex por tő re. Kö zel 18%-os ré sze se dé sé vel a csúcs tech no ló giai ter-
 mé kek vi lág ke res ke del mé ben is ki ma gas ló he lyet fog lal el. Né metor szág ban
min den ne gye dik mun ka hely köz vet le nül vagy köz ve tet ten ex port füg gő. A vi -
lág ke res ke de lem 2/3-át le bo nyo lí tó 28 or szág kö zül 15 szá má ra Né metor szág az
el ső szá mú be szer zé si for rás. Ugyanak kor a né met piac a kül föl di ke res ke del mi
és koo pe rá ciós part ne rek szá má ra is jó le he tő sé ge ket kí nál.

Né metor szág meg ha tá ro zó sze re pet ját szik a ma gyar kül ke res ke de lem ben is.
Ki vi te lünk je len tős ré sze ezen a pia con ta lál ve vő re – en nek fe le Dél-Né metor -
szág ban.

A né met ok ta tás ügy sze re pe ter mé sze te sen szer ve sen össze fo nó dik a tár sa -
dal mi és gaz da sá gi vál to zá sok el múlt év ti ze des fo lya ma tá val, a má so dik vi lág há -
bo rú és az 50-es, 60-as évek vál to zá sai az ok ta tá si rend szer átala ku lá sát is ma guk
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után von ták: egy re in kább gyermekközpontúvá vált, il let ve az ad dig sok fé le
rend szer ben mű kö dő ok ta tá si for má kat tör vé nyi ren de le tek kel ál la mi sza bá lyo -
zás alá von ták, egy sé ge sít ve a ta ní tást a ki sis ko lás kor tól a fel nőtt ko rig (Kai et al.
2003).

A te het ség gon do zás tör té ne te a 60-as évek ben ka pott kü lön le ges és új hang-
 súlyt a né met ok ta tás ban és kép zés ben: az ak ko ri tör vény ho zók szá má ra egyér-
 tel mű vé vált, hogy a né met fia ta lok kép zé se nem meg fe le lő szín vo na lú. Úgy ta-
lálták, hogy az ok ta tás min den szint jén kép vi selt egyen lő ség nem tesz jót az
ok ta tás szín vo na lá nak, és nem ter me lő dik ki a tu do má nyos és a gaz da sá gi elit új
után pót lá sa, te hát az or szág le ma rad és füg gő vé vá lik a töb bi ha ta lom tól. En nek
a felis me rés nek a je gyé ben, mely a gaz da sá gi és geo po li ti kai ha ta lom meg szer zé -
sén/meg tar tá sán, il let ve meg szi lár dí tá sán ala pult, egy új te het ség gon do zá si
dokt rí na kez dett kör vo na la zód ni.

Az 1980-as és 90-es évek újabb ki hí vást je len tet tek a né met ok ta tás ügy nek: a
ven dég mun ká sok és gyer me keik le te le pe dé sé vel és meg ho no so dá sá val olyan
kul tu rá lis és ge ne rá ciós prob lé mák ke rül tek az ok ta tás ügy te rü le té re, me lyek
tár sa dal mi fe szült sé get ge ne rál nak, és össze fo nód nak a fo ko zó dó fi nan ciá lis ne-
 héz sé gek kel.

A te het ség gon do zás Né metor szág ban min den ok ta tá si szin ten je len van, és
vé gig kí sér he ti az ok ta tás élet éveit egy adott gyer mek ese té ben; ugyanakkor alap-
 ve tően na gyon ha son ló ki hí vá sok kal küzd, mint sok más eu ró pai or szág te -
het ség gon do zó rend sze re. Mégis, úgy tű nik, ha té kony vá la szo kat ta lál nak a te-
 het ség azo no sí tás és -fej lesz tés kér dé sei re, mint ahogy az a gaz da sá gi ada tok tük-
 ré ben egyér tel műen igazolható is. 

A to váb biak ban elő ször a né met ok ta tás ügy felépí té sét és a te het ség gon do zás
rend sze rét te kint jük át, hogy aztán e leírások a ké sőbb be mu ta tás ra ke rü lő te het -
ség gon do zó prog ram mű kö dé sé nek ke re te ként szol gál has sa nak.

2. A né metor szá gi ok ta tás rend sze ré nek be mu ta tá sa, ál ta lá nos jel lem zői

2.1. Ok ta tá si rend szer

Né metor szág sok szí nű és vál to za tos ké pet mu tat ok ta tá si rend sze ré nek felépí té -
se szem pont já ból, mi vel az edu ká ció az egyes tar to má nyok önálló fe le lős sé gi kö-
 ré be tar to zik. Így a rend szer egyes ré szei ben és for mái ban el tér egy más tól, igaz
na gyobb részt csak az el ne ve zé sét te kint ve. Az 1900-as évek má so dik fe lé től
azon ban a né met ok ta tá si rend szer or szá gos szin ten is azo nos ala po kon nyug-
 szik, me lyet az is ko lai kö te le zett ség ál ta lá nos jel le ge (18 éves ko rig) és a négy, va-
 la mint öt rész ből felépü lő kép zé si rend szer ke re tez (Anweiler 1992). Az is ko lai
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kép zés az alap fo kú is ko lá val (Primarstufe) kez dő dik, amely rend sze rint az el ső
négy is ko la évet fe di le, de egyes me gyék ben hat év is le het, míg más me gyék ben
az 5. és a 6. év tá jé ko zó dá si év ként je le nik meg az is ko la jel le gé től füg gően.

Az alap fo kú is ko la be fe je zé sét egy új oktatási szakasz, a Sekundarstufe I meg-
kezdése kö ve ti. Ez a szakasz ma gá ban fog lal ja az ál ta lá nos is ko la (Hauptschule)
következú 4-5 évét, valamint a középfokú képzés egyes részeit: a reá lis ko lát, il-
letve a gimnáziumi képzés 8 osztályos változatát. Az ok ta tás ezen szint je tehát
vagy az ál ta lá nos is ko lai, vagy a kö zép fo kú vég zett ség gel fe je ző dik be. Az ál ta lá -
nos is ko la alap ve tő ál ta lá nos mű velt sé get biz to sít a szak mai kép zés meg kez dé sé -
hez, míg a reá lis ko la ki ter jesz tett ál ta lá nos mű velt sé get köz ve tít. Egy si ke res kö-
 zép fo kú vizs ga fel jo go sít a gim ná zium fel ső fo ká ra va ló lé pés hez. 

Ezután kö vet kez het a kö zép szin tű ok ta tás (Sekundarstufe II), a gim ná zium
fel ső fo ka vagy a szak mai ok ta tás. Ez utób bi ket tős rend sze rű kép zés ből áll: szak-
 kép zés és sza kis ko la, szak mai elő kép zé si év, szak mai sza kis ko la, szak kö zép is -
ko la, va la mint szak mai gim ná zium ból. Az ál ta lá nos mű velt sé get adó is ko lák
rend sze rint 9 vagy 8 osz tályt fog lal nak ma guk ba. Az érett sé gi vizs ga le té te le
majd nem min den tar to mány ban a 12. osz tály be fe jez té vel le het sé ges. A szak -
gim ná ziu mok ese té ben a szak mai kép zés áll elő tér ben, mely egy reá lis ko lai vagy
en nek meg fe le lő is ko lai vég zett ség re épül. Ez a 11–13. osz tályt fog lal ja ma gá ba
és egy ál ta lá nos fő is ko lai vég zett sé get (ok le ve let) ad.

Az ok ta tás har ma dik szint je (Tertiärbereich) a fel ső fo kú ok ta tá si in téz mény -
be va ló be lé pés re jo go sí tó érett sé gi bi zo nyít vány meg szer zé sé vel kez dő dik. Ez a
fo ko zat a fő is ko lák, szak fő is ko lák és szak aka dé miák te rü le te.

A ne gyed fo kú te rü let (Quartärbereich) a ma gán- és szak mai to vább kép zést
fog lal ja ma gá ba. To vább kép zés a ta nul má nyok min den ne mű faj tá já nak új ra fel -
vé te le, kor sze rű sí té se, szin ten tar tá sa. 

A sa já tos ne ve lé si igé nyű gyer me kek is ko láz ta tá sá ra is eb ben az is ko la tí pus -
ban van le he tő ség. A kép zé si feladat meg ha tá ro zá sa a ta nu lók fo gya té kos sá gi fo-
 ká nak fi gye lem be vé te lé vel tör té nik. Egy be fe je zett fo gya té kos is ko lai vég zett ség
az ál ta lá nos is ko la alap fo ká val azo nos.

A szak mai elő kép zés azok nak a fia ta lok nak áll ren del ke zé sé re, akik nek sza k-
is ko lá ba va ló fel vé te le nem si ke rült, vagy egy sza kis ko la meg kez dé sé re még nem
elég fel ké szül tek. Ezen szak mai lép cső se gít sé gé vel az alap fo kú szak mai te vé -
keny ség el sa já tí tá sa a cél.

Bár az óvodáskori szű rés től és fej lesz tés től kezd ve a né met ok ta tá si rend szer
min den szint jét át szö vi a te het ség gon do zás va la mi lyen for má ja, a hang súly
mégis a 12–19 év kö zöt ti ko rosz tály fej lesz té sé re he lye ző dik.

A te het ség gon do zás köz pon ti ere jét az a 12 nagy ala pít vány je len ti, me lyek a
Sti pen dium Plus hon la pon (www.begabtenfoerderungswerke.de) kö zös portfó-
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liót hoz tak lét re ön ma guk be mu ta tá sá ra, il let ve a né met te het ség gon do zás ösz-
sze fo gá sá ra és me ne dzse lé sé re.

Fi gyel met ér de mel azon ban egy má sik szer ve ző dés, a Deutsches Bildungs-
server, Förderung von Hochbegabten (Né met Te het ség kép zé si Szer ver) ne vű
szer ve zet ál lás pont ja, mi sze rint Né metor szág ban legalább 300 000 te het ség él,
akik nek azon ban kö rül be lül a fe le szo ciá lis és is ko lai prob lé mák kal küzd, ezért
te het sé gü ket in kább hát rány ként és fe nye ge tés ként, sem mint le he tő ség ként élik
meg (Bildungssysteme der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2010).

Ah hoz azon ban, hogy e tár sa dal mi, il let ve te het ség gon do zá si fo lya ma tot vi-
 lá go sab ban megért hes sük, ér de mes rö vi den át te kin te nünk azo kat a tör té ne ti
előz mé nye ket, ame lyek hoz zá já rul tak a né met te het ség gon do zás mai ar cu la tá -
nak kiala ku lá sá hoz. Per sze kér dés, hogy nap jaink ban le het sé ges-e egyál ta lán
egy sé ges ké pet al kot ni a né metor szá gi te het ség gon do zás tör té ne ti fo lya ma tá ról
– kér dés ugyanis, hogy va ló ban egyet len egy sé ges tör té ne ti fo lya mat ról van-e
szó. 

2.2. A né metor szá gi te het ség gon do zás az utób bi év ti ze dek ered mé nyei nek 
tük ré ben

A né metor szá gi te het ség gon do zás tör té ne te egy egye te mi mun ka cso port tal kez-
 dő dik, amit Stern 1916-ban ho zott lét re a Ham bur gi Egye te men. A mun ka cso -
port te vé keny sé gé nek cél ja a te het sé ges gyer me kek vizs gá la ta volt. Az egé szen
1933-ig mű kö dő la bo ra tó rium nak a nem zet szo cia lis ták ha ta lom ra ke rü lé se és a
má so dik vi lág há bo rú torz eu ge ni kai szem lé le te ve tett vé gett.

A né metor szá gi te het ség gon do zás tör té ne te a má so dik vi lág há bo rú után vált
ket té a né hai NDK, il let ve az NSZK megala ku lá sa miatt. Az NDK-ban a Lip csei
Egye te men zaj lot tak azok a ku ta tá sok, me lyek megala poz ták a szo cia lis ta rend-
 szer te het ség gon do zá sá nak alap ját. A szo cia lis ta Né metor szág ban ún. Spezialen
Klasse és Spezialen Schule (speciális osztályok és speciális iskolák) rend szere
ala kult ki, mely ben a hát rá nyos hely ze tű te het sé ges gyer me kek is le he tő sé get
kap tak a ta nu lás ra. A te het ség gon do zás fó ku sza legin kább ter mé szet tu do má -
nyos és orosz nyelv orien tált sá gú volt, e mel lett a ze nei fej lesz tés és ké sőbb a
sport ka pott je len tős sze re pet.

Az 1940-es és 60-as évek kö zött az egy ko ri NSZK-ban el ső sor ban a ge ne ti kai
ala po kon mű kö dő te het ség gon do zás és -ki vá lasz tás él ve zett elő nyö ket, de a 60-
as évek től kezd ve fo ko za to san ka pott egy re na gyobb hang súlyt a szo ciá lis kör-
 nye zet sze re pe a ki vá lasz tás ban. Eb ben az or szág rész ben kez det től fog va lé tez tek
olyan ma gánis ko lák, me lyek a te het ség gon do zást párt fo gol ták, de a leg több ok-
 ta tá si in téz mény ben a te het sé gek felis me ré se és fej lesz té se nem ka pott köz pon ti
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sze re pet. Ér de mes meg je gyez ni, hogy ugyanak kor a mai, új raegye sí tett Né met-
or szág te rü le tén már csak el vét ve ta lál ha tók meg a ré gi NDK te het ség gon do zó
rend sze ré nek is ko lái, no ha azok ha té ko nyan mű kö dő in téz mé nyek vol tak.

An nak el le né re, hogy ko ráb ban mind a ke leti, mind pe dig a nyu gati or szág -
rész ben oda fi gye lő pe da gó giai mun ka zaj lott, a 80-as évek vé gé től – fő képp a
PISA sok ko ló je len té sei ből – egyér tel mű vé vált a né met diá kok el ma ra dá sa az
eu ró pai át lag hoz ké pest (Balázsi–Ostorics–Szalay 2007), il let ve a te het ség gon -
do zás vi szony la gos fej let len sé gé ből adó dó hát rá nyok je len tő sé ge. Így a 90-es
évek so rán egy ha tá ro zott, ál la mi sze rep vál la lá sú te het ség gon do zá si irány vo nal
bon ta ko zott ki. Eb ben a rend szer ben a te het ség azo no sí tás, -ki vá lasz tás és -gon -
do zás, va la mint az is ko lán kí vü li te het ség gon do zá si for mák egy sé ges tör vé nyi
irá nyí tás sal, a Kép zé sért és Ku ta tá sért fe le lős Szö vet sé gi Mi nisz té rium (Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung, BMBF) fenn ha tó sá ga alá ke rül tek.

Lét re jött to váb bá egy erős, ál la mi és egyéb for rá sú er nyő szer ve zet, a Bildung
und Begabung vál lal ko zás (Kép zés és Te het ség Kft., B&B). Ez fő leg az is ko lán
kí vü li kép zés re kon cent rál. A B&B ha tás kö ré be tar toz nak az or szá gos ver se -
nyek (Bundeswettbewerbe) szer ve zé sei (nyel vi, ma te ma ti kai, Nem zet kö zi Ma-
 te ma ti ka Olim pia), va la mint a Deutsche Schüler Akademie (a to váb biak ban:
DSA; Né met Ta nu lói Aka dé mia, kö zép is ko lá sok nak) és a Deutsche Ju nior
Akademien (a to váb biak ban: DJA; Né met Fia ta lok Aka dé miái, általános isko-
lásoknak) ne vű te het ség gon do zó szer ve ze tek. Fon tos jel leg ze tes ség, hogy ezek
a te het ség gon do zó prog ra mok a jel le gük nél fog va le he tő sé get biz to sí ta nak a
nem ma gán is ko lák ban ta nu ló fia ta lok szá má ra is a te het ség gon do zó prog ra -
mok ban va ló rész vé tel re.

A DSA kö zel húsz éve lé te ző te het ség gon do zó szer ve zet, mely egy in ten zív,
16 na pos prog ram ke re té ben nyújt le he tő sé get a kö zép is ko lai ta nul má nyaik be-
 fe je zé se előtt ál ló ser dü lők nek, hogy meg ta pasz tal ják sa ját ké pes ség be li ha tá raik
ki tá gí tá sát, va la mint, hogy olyan kör nye zet be ke rül je nek, mely nek ins pi rá ló ere -
je el kí sé ri őket to váb bi ta nul má nyaik, il let ve mun ká val töl tött éveik so rán. 

A má sik prog ram, a DJA a kül ső szem lé lő szá má ra a DSA előz mé nyé nek tűn-
 het, pe dig csak jó val ké sőbb, 2003-ban in dult, s fia ta labb ko rosz tá lyok nak szól,
mind a DSA.

A két szer ve zet vi szo nya jól szem lél tet he ti a né met te het ség gon do zás rend-
 sze ré nek mű kö dé sét. Míg a DSA je len tős rész ben a BMBF ál tal fi nan szí ro zott 
és fenn tar tott Bildung und Begabung vál lal ko zás hoz tar to zik, és fi nan szí ro zá sa
is „fe lül ről”, a szö vet sé gi szin tek ről ér ke zik, ad dig a DJA a szö vet sé gi mi nisz-
 té rium nak ugyan el kö te le zett, de min den egy ség ese té ben a tar to má nyok ál tal
lét re ho zott he lyi fenn tar tá sú szer ve zet, mely nek fi nan szí ro zá sá ban az imént em-
 lí tett B&B csak igen kis mér ték ben vesz részt. A két szer ve zet te hát az er nyő szer -
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ve zet (B&B) ré vén kap cso lat ban áll egy más sal, sőt prog ram juk és mód szer ta nuk
is sok ban egye zik, de ko ránt sem egyér tel mű, hogy az a ta nu ló, aki 12–13 éve sen
részt vett egy DJA tá bor ban, az au to ma ti ku san részt vesz a DSA prog ram já -
ban.

Pe dig kí vül ről te kint ve a né met te het ség gon do zást, im po záns fo lya mat raj zo -
ló dik ki. Már az óvodáskorú gyer me kek le he tő sé get kap nak a ko rai fej lesz tés re,
az is ko lán be lü li te het ség gon do zás ré vén pe dig már az el ső is ko lai évük től be ke -
rül het nek a kiemel ke dő ta nu lók a te het ség gon do zás rend sze ré be, hi szen a né -
met te het ség gon do zá son be lül is al kal maz zák a nem zet kö zi leg jól is mert te het -
ség ne ve lé si el já rás mó do kat (gyor sí tás, gaz da gí tás stb.). Va ló já ban azon ban a
prepubertás kor utá ni is ko lai évek ben nyí lik le he tő ség bár mely ta nu ló szá má ra
az is ko lán kí vü li, tá mo ga tott te het ség fej lesz tő prog ra mok ban va ló rész vé tel re.

Egy „op ti má lis te het ség gon do zá si kar rier” al kal ma sint a kö vet ke ző kép pen
néz ne ki a né met is ko la rend szer ben:

• A ta ná rok felis me rik a ta nu ló át lag fe let ti ké pes sé geit, és az is ko lán be lü li
több let kép zé sek for má já ban gon doz zák őt. 

• Amennyi ben a szü lők és/vagy a gyer mek kí ván ja, is ko lán kí vü li fej lesz tést
is igény be ve het nek. Ez utób bi ter mé sze te sen anya gi ál do zat tal jár. 

• A gyer mek 12 éves ko ra után je lent kez het a DJA szö vet sé gi tar to má nyi
prog ram já ba, és is ko lai évei so rán egy szer részt ve het eb ben a te het ség fej -
lesz tő prog ram ban.

• Ezt kö ve tően és emel lett a te het sé ges ta nu ló to vább ra is részt ve het a te het -
ség gon do zás is ko lán be lü li for mái ban, ame lyet vizs gá val le zár va át lép a 
Sekundarstufe II. fo ko za tá ba. Itt a le he tő sé geit és ké pes sé geit fi gye lem be
vé ve ki vá laszt ja, mi lyen is ko la tí pus ban és konk ré tan mely in téz mény ben
igyek szik majd foly tat ni ta nul má nyait. 

• Mindamel lett legin kább a gim ná ziu mi kép zés jön szó ba, mint a(z in tel lek -
tuá lis) te het ség gon do zás op ti má lis te re pe. 

• 17–18 éves ko rá ban a te het sé ges ta nu ló egyet len nyá ri kur zus ere jéig csu-
 pán, de részt ve het a DSA prog ram já ban, majd ta nul má nyait érett sé gi vel
si ke re sen le zár va, to vább lép het a Tertierbereich fo ko zat ba, azaz a fel ső ok -
ta tás ba. 

• Itt vi szont már egyér tel mű a le het sé ges vá lasz tá sok irá nya, már amennyi-
 ben a ta nu ló elég jól sze re pelt a fel vé te li vizs gán/fel vé te li el be szél ge té sen,
me lyet mindegyik ní vós ala pít vány al kal maz. 

• A fel vé telt nyert hall ga tó, az ál ta la vá lasz tott ala pít vány tól füg gően vagy
„csak” ösz tön dí jat kap, vagy ösz tön dí jat és spe ciá lis fej lesz té si le he tő sé get.
Ez ál ta lá ban olyan cso por tos ta nu lá si for mát je lent, mely ben a hall ga tó egy
idő sebb diák men tor se gít sé gé vel megis mer ke dik képzőhelyével, ta lál ko zik
a hoz zá ha son ló ér dek lő dé si te rü let tel ren del ke ző kor tár sak kal, il let ve ren-
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 dez vé nye ken és tu do má nyos kon fe ren ciá kon vesz részt. A te het ség fej lesz tő
prog ra mok kal ren del ke ző ala pít vá nyok el vár ják a ta nu lók kiemel ke dő tel-
 je sít mé nyét a ta nu lás ban és a ku ta tás ban, il let ve ta nul má nyi ver se nye ken.
Nem rit ka az adott ta nu ló kör cso por tos ver seny pá lyá za ta, va la mint el vá rás
le het a ta nu lók ré szé ről az ön kén tes ta nu ló kö rök ala kí tá sa, il let ve ta nul má -
nyi ered mé nyeik vagy szo ciá lis hely ze tük miatt ar ra rá szo ru lók mentorá-
lása. A hall ga tók a prog ram ban va ló rész vé tel ide je alatt ren ge te get utaz nak
or szá gon be lül, s ki fe je zet ten bá to rít ják az adott (szak)te rü le ten be lü li in-
 for má ció cse rét. 

A né met te het ség gon do zás rend sze re te hát az el múlt 20 év ben – az ál la mi tá-
 mo ga tás el tö kélt sé gé nek, il let ve a kiépí tett rend szer szer ve zett sé gé nek, va la mint
a pri vát és a po li ti kai tő ke be vo nó dá sá nak kö szön he tően – jól mű kö dő gé pe zet té
vált, amely tár sa dal mi lag is meg fe le lő is mert ség gel és elis mert ség gel ren del ke -
zik. A te het ség gon do zói piac tu laj don kép pen túl kí ná la ti le he tő sé get biz to sít
min den érin tett nek; ez a (túl)kí ná lat ked vez a mi nő sé gi ver seny nek, mint hogy
egyér tel műen a te het ség gon do zá si szol gál ta tá sok szín vo na lá nak emel ke dé sé hez
ve zet. A kö vet ke ző fe je ze tek ben egy fi gye lem re mél tó ala pít vá nyi te het ség gon -
do zó prog ram ról szó lunk, amely a vál lal ko zó szel le mű, ve ze tés ben is te het sé ges
fia ta lok fej lesz té sé re jött lét re.
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II. A STIFTUNG DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT 
ALA PÍT VÁNY TE HET SÉG FEJ LESZ TŐ PROG RAM JÁ NAK
BE MU TA TÁ SA

1. A te het ség gon do zó prog ram sze re pe és je len tő sé ge, a ku ta tás 
mód szer ta ni jel lem zői

A Stiftung der Deutschen Wirtschaft (a Né met Gaz da sá gi Ala pít vány) egy kö zel
50 éve lé te ző szer ve zet, mely nek cél jai szer ve sen össze fo nód nak a mo dern ér te -
lem ben vett globalizáció és a fenn tart ha tó fej lő dés fo gal mai val. Amel lett, hogy
az ala pít vány tu da to san az or szág erő for rá sait megis me rő, nyi tott gon dol ko dá -
sú, vál lal ko zó szel le mű fia ta lo kat tá mo gat, ko moly ener giá kat fek tet az után pót -
lás ne ve lé sé be is, felis mer ve, hogy nem csak a „ha gyo má nyos” egye te mi szín té -
ren ér de mes tá mo gat ni a fia ta lo kat, ha nem már a kö zép is ko lai gim ná ziu mi és
sza kis ko lák szint jén is. Ér de mes megem lí te ni, hogy a né metor szá gi nagy ala pít -
vá nyok kö zül a Stiftung der Deutschen Wirtschaft szin te egye dü li ként ren del ke -
zik a le mor zso ló dó diá kok tá mo ga tá sá ra szol gá ló pá lya- és karriertanácsadó
prog ram mal, és tá mo gat ja a 18 éves ko ruk után meg je le nő te het sé ges fia ta lo kat
a mun ka erő pia con.

A ber li ni szék he lyű, de bon ni affiliációval is ren del ke ző Stiftung der Deuts-
chen Wirtschaft (SDW) Ala pít vány Né metor szág 12 leg na gyobb ala pít vá nya kö -
zé tar to zik. Mű kö dé se és prog ram ja egye di nek szá mít. Az SDW az ala pí tó prog-
 ram sze rint pár tok tól füg get len, ala pí tá sa pe dig egyet len ma gán sze mély hez, Dr.
Klaus Murmannhoz köt he tő, aki már vissza vo nult az ala pít vány köz vet len irá nyí -
tá sá tól, bár csa lád já ból töb ben is ta gok a cég kü lön bö ző irá nyí tó tes tü le tei ben.

A te het ség gon do zást is be leért ve az ala pít vány te vé keny sé ge je len leg 4 na-
 gyobb te rü le tet ölel fel:

1. a Studienförderwerk Klaus Murmann Ala pít ványt, mely az SDW köz pon -
ti ele me; 

2. a Studienkompasst, mely Ta nul má nyi irány tű ként for dít ha tó, s olyan kö -
zép is ko lás ta nu lók szá má ra nyújt pro fesszio ná lis pá lya orien tá ciót és gya -
kor la ti le he tő sé get, akik nek a szü lei nem ren del kez nek ma ga sabb is ko lai
vég zett ség gel;
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3. a Schülerakademie-t, mely kö zép is ko lá sok fej lesz té sét és pá lya orien tá ció -
ját hi va tott elő se gí te ni;

4. a Schulewirtschaftot, amely a te het sé ges, az is ko lai évek so rán mégis in -
kább le sza ka dó ta nu lók szá má ra kí nál pá lya orien tá ciós le he tő sé get.

Mindamel lett az SDW már 50 év vel ezelőt ti in du lá sá tól kezd ve a né met fia ta -
lok vál lal ko zói ked vé nek és vál lal ko zói iden ti tá sá nak fej lesz té sét és tá mo ga tá sát
tűz te ki leg főbb cél jául. Bár az ala pít vány – ne vét és cél jait te kint ve is – lát szó lag a
gaz da ság ról, il let ve a pénz ről szól, fi lo zó fiá ja és kül de té se va ló já ban jó val több
en nél. Az ala pít vány el ső ren dű cél ja ugyanis a kö zép is ko lás és egye te mis ta te-
 het sé gek vál lal ko zó szel le mé nek és vál lal ko zá si haj la má nak fej lesz té se, Né met-
or szág leen dő ve ze tői nek az ön ál ló feladat vál la lás ra va ló fel ké szí té se. A ké pes sé -
gek és adott sá gok fej lesz té sét az ala pít vány erős cso port- és há ló zat épí tés ke re tén
be lül igyek szik megol da ni. Az ala pít vá nyi prog ram ki mon dott cél ja a Né metor -
szág kü lön bö ző szö vet sé gi tag ál la mai ban ta nu ló te het sé ges diá kok egy más sal
va ló megis mer te té se és kö zös mun ka cso por tok ba va ló in teg rá lá sa.

Az SDW im po záns ada tok kal ren del ke zik az el múlt évek te kin te té ben: a 
fen ti prog ra mok ban je len leg több mint 3000 ta nu ló vesz részt. Ezen be lül a Stu-
dienförderwerk kb. 1500 te het sé ges ta nu lót gon doz, akik kö zül mintegy 250 fő
PhD-hallgató. A to váb bi 3 prog ram kom po nens or szá go san kb. 1700 te het ség
fej lesz té sét biz to sít ja. Ezek mel lé szá mít ha tó az a kb. 300 fő, akik fel ső ok ta tá si
éveik so rán ta ná ri kép zés ben vesz nek részt, va la mint az úgy ne ve zett „Ta nítsd a
ta nárt!” elv alap ján ré sze sül nek tá mo ga tás ban.

Ta lán ér zé kel he tő, hogy ez a hall ga tói lét szám óriá si szer ve zé si és inf ra struk -
tu rá lis hát te ret igé nyel, amely nek fenn tar tá sa je len tős pénz igé nyű. Ám az ala pít -
vány ezen a té ren sem pa nasz kod hat: a 2009-es éves je len tés alap ján a Studien-
förderwerk-program nagy já ból 10 mil lió euró tá mo ga tást ka pott a kü lön bö ző
ál la mi és ver seny szfé rá hoz köt he tő szer ve ze tek től, de pél dául a Studienkompass
kom po nens is mintegy 1,3 millió euró tá mo ga tás ban ré sze sült a part ner szer ve -
ze tek től. 

2. A te het ség gon do zó prog ram rész le tes be mu ta tá sa

2.1. A Studienförderwerk Klaus Murmann Ala pít vány prog ram ja

A prog ram ba fel vett ta nu lók sze mi ná riu mo kon és kur zu so kon vesz nek részt a
kü lön bö ző né metor szá gi egye te me ken, me lye ket az ala pít vánnyal mun ka kap -
cso lat ban ál ló ún. Vertrauensdozenten (bi zal mi do cens), Vertrauensmanagern
(bi zal mi me ne dzser) és Vertrauensschulleitern (bi zal mi is ko la ve ze tő) hár ma sa
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szer vez és irányít az adott képzőhelyen. A hall ga tók nak le he tő sé gük van az ala-
 pít vány és part ne rei ál tal szer ve zett ren dez vé nye ken va ló rész vé tel re, me lyek
leg több eset ben te ma ti ku san il lesz ked nek a hall ga tók ér dek lő dé si és szak mai fej-
 lő dé si te rü le tei hez.

A sze mi ná riu mok nak és kur zu sok nak há rom tí pu sa kü lö nít he tő el:
• egy részt 7 na pos szak mai prog ra mo kat ren dez nek egy adott, ak tuá lis té ma

kö ré szer vez ve (pl. globalizáció);
• más részt 2 na pos, hét vé gi kur zu so kat tar ta nak, me lye ken a gya kor lat ból

ér ke ző szak em be rek előadá sai és gya kor la ti felada tai biz to sí ta nak le he tő -
sé get egy-egy te rü let megis me ré sé re (pl. idő me nedzs ment a gyár tás fo lya -
ma ta so rán);

• har mad részt a ta nu ló cso por tok ba szer ve ző dő fia ta lok ön ma guk ren dez -
nek sze mi ná riu mo kat szak te rü le tü kön az ala pít vány töb bi prog ram já ban
részt  ve vő hall ga tók szá má ra, szin tén Né metor szág egész te rü le tén.

A ta nu ló cso por tok kö zött ver seny zaj lik, amely nek ke re té ben pro jek te ket
ter vez nek és va ló sí ta nak meg. A leg jobb nak ítélt cso por tot az elis me rés és a
presz tízs mel lett a tan év vé gén pénz ju ta lom is il le ti.

2.2. A Studienkompass prog ram ja

Az ala pít vány ezen prog ram ja tu laj don kép pen több más ala pít vány, va la mint a
Né met Nem ze ti Bank össze fo gá sá nak az ered mé nye. Cél ja, hogy a nem ér tel mi -
sé gi csa lád ból szár ma zó fia ta lok mo ti vál tak ká vál ja nak a fel ső ok ta tás ban va ló
to vább ta nu lás ra. En nek ér de ké ben a kö zép is ko lá ban el töl tött utol só két év ide-
 jén, il let ve a fel ső ok ta tá si in téz mény el ső éve so rán tá mo ga tás ban ré sze sí tik a te-
 het sé ges fia ta lo kat. Mindazonál tal ez az SDW más prog ram jai ban is al kal ma zott
alap elv.

Dr. Mi chael Baer, a Studienförderwerk-program ve ze tő je sze rint a prog ram
igen si ke res, hi szen míg a né met tár sa da lom ban a nem ér tel mi sé gi szü lők 
gyermekeinek egyne gye de ta nul to vább fel ső ok ta tá si in téz mény ben, ad dig a
Studienkompass-programban részt  ve vő fia ta lok ese té ben ez az arány 64%. A te -
het ség gon do zás nak ez a kí vül ál ló szá má ra ta lán könnyed nek és la zá nak tű nő
for má ja, mely va ló já ban na gyon is ala po san ki dol go zott kép zé si prog ram nak te-
 kint he tő, legin kább jól meg ter ve zett ren dez vé nye ken ke resz tül va ló sul meg.
A ta nu ló cso por tok ba szer ve zett fia ta lok pél dául a 2009-es év ben több mint 170
ren dez vény ből vá lo gat hat tak or szág szer te. A ren dez vé nyek igen vál to za to sak, a
kü lön fé le is ko la lá to ga tá sok tól kezd ve az or szá gos és re gio ná lis ren dez vé nye ken
ke resz tül a mű hely mun ká kig, vagy a leg kü lön fé lébb té ma fel dol go zá sig ter jed -
nek. Tu laj don kép pen ez utób biak je len tik a prog ram gya kor la ti ré szét. Né hány
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prog ram cí me jól szem lél te ti a le he tő sé ge ket: Jövőtervezés, Infoscout, Ta nul má -
nyi na vi gá tor, Ta nul má nyi me ne dzser, Kar rier ter ve ző.

Úgy tű nik, a prog ram azért olyan si ke res, mert a ser dü lő ko rú ta nu lók fi gyel -
mét azo kon a te rü le te ken ke resz tül ra gad ja meg, me lyek ép pen en nek az életkori
fej lő dé si sza kasz nak a köz pon ti kér dé sei: „Ki va gyok én? Mi le gyek én a vi lág -
ban, a tár sa da lom ban?” Ter mé sze te sen mi nél nyi tot tabb és al kal ma sabb egy ta-
 nu ló ar ra, hogy tisz tán lás sa a le he tő sé geit, an nál in kább be fo ga dó azok ra a ta-
 nul má nyok ra, me lyek so rán önis me re tet ta nul, cso port él mé nyek re tesz szert,
pá lya orien tá ciós kép zést kap, il let ve ta lál ko zik az ál ta la vá lasz ta ni kí vánt szak ma
je les kép vi se lői vel. A prog ram nak kö szön he tően pe dig mindez úgy zaj lik, hogy
köz ben kortárskap cso la ti tő ké re tesz nek szert a fia ta lok, ami eb ben a kor ban ta -
lán a leg fon to sab bak kö zé so rol ha tó. Hi szen a Studienkompassba újon nan be ke -
rü lők mel lé egy-egy olyan egye te mis tát je löl nek ki men tor ként, aki ko ráb ban
ma ga is mentorált volt a prog ram ban, és aki ak tuá li san ép pen azon az egye te -
men ta nul, amely re a friss mentorált is je lent kez ni kí ván a jö vő ben.

2.3. A Schülerakademie prog ram ja

A Ta nu lói Aka dé mia az elő ző prog ram rész hez ha son lí tó kép zé si és tá mo ga tá si
for ma, mely két fő prog ram elem ből: a MINToring és a „Zeig, was Du kannst!”
rész ből áll. Mind két prog ram nak a hall ga tók mi nél na gyobb arány ban va ló
szak má hoz jut ta tá sa a fő cél ja. A ta nu lói cél kö zön ség nagy já ból ugyanaz, mint
az elő ző prog ram ban, bár itt nem esik szó a ta nu lók szár ma zá si csa lád já nak vég-
 zett sé gi szint jé ről. A fen ti el ne ve zés emlékeztet a né metor szá gi Deutsche Schü-
ler Akademie szer ve zet ne vére (Né met Ta nu lók Aka dé miá ja), de valójában csak
az el ne ve zé sé ben ha son lít a DSA prog ram já hoz.

2.3.1. A MINToring-program
Az el ne ve zés egy mo zaik szó, mely a ma te ma ti ka, in for ma ti ka, ter mé szet tu do -
má nyok (né me tül: Naturwissenschaften) és tech ni ka tu do mány te rü le tek kez dő -
be tűi ből áll össze, mentorálás fo lya ma tá ra utal, mi vel a prog ram ezen ré szé ben
több nyi re az idő sebb ta nu lók szer vez nek kép zé si és ta nu lá si le he tő sé ge ket a kö-
 zép is ko lás ta nu lók szá má ra.

A prog ram cél ja, hogy a fen ti is me ret rend sze rek fe lé irá nyít sa a te het sé ges fi-
a ta lok ér dek lő dé sét, s az in tel lek tu su kat meg ra ga dó szel le mi él mé nyek kel mo ti -
vál ja őket mi nél ki vá lóbb tel je sít mé nyek re e te rü le te ken. Vizs gá la ti ered mé -
nyek ből is tud hat juk (Jahresbericht 2010), hogy bár ele gen dő ta nu ló vá laszt a
fen ti tu do mány te rü le tek nek meg fe le lő sza kis ko lát to vább ta nu lás cél já ból, mégis
ke ve sen van nak, akik si ke re sen el is vég zik azt. A MINToring-program lé nye ge
te hát ezen ta nu lók meg győ zé se és meg tar tá sa, még hoz zá a sa ját él mény ere jén
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ke resz tül: e fia tal te het sé ge ket ugyanis nem csak a kép zé si alap prog ra mok ba
von ják be az idő seb bek, ha nem akár kö zö sen lá to gat nak egye te mi előadá so kat
és workshopokat is. A kü lön bö ző ala pít vá nyi szer ve zé sű tá bo rok, előadá sok és
pro jek tek le he tő vé te szik, hogy a fel vé te li pro ce dú ra után, kép zé sé nek utol só két
évé ben a te het sé ges ser dü lő dönt hes sen a szá má ra meg fe le lő szak irány ról, mely
eb ben az eset ben min dig a fent em lí tett tu do mány te rü le tek ből vagy ezek ha tár -
te rü le tei ből ke rül ki.

2.3.2. A„Zeig, was Du kannst!” prog ram
A prog ram al cí me, „Erfolgreich ins Berufsleben starten” (Kezdd si ke re sen a szak-
 mai éle te det!) elárul ja, hogy a 2007-ben in dult prog ram el ső sor ban azok nak a 
te het sé ges hall ga tók nak kí nál tá mo ga tá si le he tő sé get, akik kö zép is ko lai szin tű ta-
 nul má nyaik lezárulta után nem fel tét le nül fog nak egye te mi szin tű ta nul má nyo -
kat vá lasz ta ni, ha nem in kább va la mi lyen más hi va tást vá laszt va je len nek meg a
mun ka erő pia con. Az SDW 4 kom po nen se kö zül nyil ván ezért is ez a legerő sebb a
pá lya orien tá ciós és önis me re ti kép zés ben. A hall ga tók szám ta lan le he tő sé get
kap nak, hogy megis mer jék a mun ka erő piac és a szá muk ra szim pa ti kus vagy te-
 het sé gük nek legin kább meg fe le lő hi va tás gya kor la ti vi lá gát. A köz vet len ta pasz -
ta lat cse rék a szak mák kép vi se lői vel, a kép zé si prog ra mok, mind a ta nu lók kulcs-
 kom pe ten ciái nak azo no sí tá sá ról és fej lesz té sé ről szól nak, hogy azt a bi zo nyos
Esélyt mi nél biz to sabb és tel je sebb mó don tud ják ki hasz nál ni.

A prog ram azon ban még a kez de tek nél tart. A 2+1 me tó dus nak meg fe le lően
az el ső év fo lyam 2010-ben éri  a tá mo ga tás utol só évét, mely eb ben az eset ben
sok szor spe ciá lis lesz, hi szen a tá mo ga tot tak je len tős ré sze, mint az lát ha tó, nem
fel ső ok ta tá si in téz mény ke re tei kö zött lesz „biz ton ság ban-bu rok ban”, ha nem a
mun ka erő pia con fog meg je len ni.

2.4. A SchuleWirtschaft prog ram ja

Az SDW ala pít vány legújabb prog ram ré szé nek mot tó ja sze rint – az Egye sült Ál-
 la mok- be li „No Child Left Behind!” prog ram ne vé re rí me lően (ld. köny vünk
bostoni fe je ze tét) – „Egyet len gyer mek se ma rad jon le!”. A prog ram olyan fia ta -
lok szá má ra jött lét re, akik nek ne héz sé get okoz, hogy be fe jez zék az is ko lát. Ezek
a prob lé mák sok ré tűek le het nek; de akár szo ciá lis, akár ma ga tar tás be li okok ra
ve zet he tők vissza, a prog ram egyaránt ér zé ke nyen rea gál rá juk. 

2.4.1. A SchuleWirtschaft alap jel lem zői
A prog ram ki vi te le zé sé ben a Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ, azaz a Csa lá di, Idősügyi, Nők és Fiatalokügyi Szö vet sé gi
Mi nisz té rium) az SDW part ne re. A SchuleWirtsschaft ál ta lá nos cél ja a prob lé -
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mák kal küz dő fia ta lok tár sa dal mi pe ri fé riá ra ke rü lé sé nek megelő zé se, konk rét
cél ja pe dig, hogy ezek a ta nu lók ne le hes se nek mun ka nél kü liek.

A prog ram az SDW 4 kom po nen se kö zül el ső ként be szél a mig rá ciós prob lé -
mák ról és ezek szo ciá lis vo nat ko zá sá val küz dő hall ga tók ról, az ő tá mo ga tá suk -
ról, il let ve szer ve sen kap cso ló dik a Né metor szág ban már meg lé vő és mű kö dő if-
 jú ság vé dő in téz mé nyek hez és prog ra mok hoz.

A prog ram pro jekt je 2009 őszén star tolt 10 hely szí nen 7 szö vet sé gi tag ál lam -
ban, és az „Unternehmen: Jugend. Zusammenarbeit mit Zukunft” ne vet vi se li
(Vál lal ni: A fia ta lo kat. Együtt dol goz ni a jö vőért).

A kép zés a mo ti vá ciós bá zis erő sí té sé vel kez dő dik, Future Camps-eken (Jö -
vőtá bo rok) vesz nek részt a hall ga tók, me lyek tu laj don kép pen önis me ret fej -
lesztést és pá lya orien tá ciót kí nál nak a ta nu lók kulcs kom pe ten ciái nak felis me -
résé hez, va la mint olyan fog lal ko zá so kat is mer nek meg, ahol a gaz da sá gi élet
kü lön bö ző kép vi se lői vel ta lál koz nak.

Mindezek mel lett ter mé sze te sen kom pe ten cia fej lesz tő kép zé sek ben ré sze -
sül nek, me lye ken megál la pít hat ják, hogy meg fe le lő szak mát vá lasz tot tak-e ma-
 guk nak, il let ve gyár lá to ga tá so kon ve het nek részt. A legér de ke sebb azon ban,
hogy pró ba ál lá so kon ke resz tül a va ló ság ban is ki pró bál hat ják ma gu kat a mun-
 ka erő pia con. A prog ram ré sze ként szol gál egy ön ma gá ban is mű kö dő kép zés, a
„PROFIS – Prog ram Führungskompetenz in Schulen” (PROFIS – Is ko lai ve ze tői
kom pe ten cia fej lesz tő prog ram), mely vo nat ko zó ké pes sé geik fej lesz té sé re az is-
 ko lák ban dol go zó ta ná rok ré szé re kí nál le he tő sé get a gaz da sá gi élet és ver seny -
szfé ra kép vi se lői vel.

2.5. A ki vá lasz tás, azo no sí tás és be vá lo ga tás rend sze re az SDW-ben

A kép zé si és tá mo ga tá si rend szer mel let az SDW ha té ko nyan mű köd te tett ki vá -
lasz tá si rend szer rel is ren del ke zik, mint hogy prog ram jaik ra év ről év re egy re
töb ben je lent kez nek – a 2010-es év re pél dául kö rül be lül két ez ren, akik kö zül
nagy já ból ezer fő nek van le he tő sé ge be ke rül ni az ala pít vá nyi prog ra mok ba.

Az éven ként is mét lő dő vá lo ga tá si pro cesszus el ső lé pé se ként az ala pít vány
min den év ben je lent ke zé si fel hí vást tesz köz zé Né metor szág kö zép fo kú kép zést
foly ta tó is ko lái ban. Fon tos ki kö tés, hogy a je lent ke ző fia ta lok nak ön ma guk nak
kell pá lyáz niuk, és hogy egy je lent ke ző csak egy szer pró bál koz hat a be ke rü lés sel.
Csak olyan né met ál lam pol gár sá gú (vagy a né met szo ciá lis el lá tó rend szer ben
már legalább 5 éve re giszt rált) fia ta lok je lent kez het nek, akik

• meg fe le lő ta nul má nyi ered ménnyel;
• a tan év vé gén érett sé gi vel (a Studienförderwerk-programba va ló fel vé tel

fel té te le az érett sé gi, a töb bi kom po nens ben pe dig az is ko la tí pust je lö li ki,
érett sé gi fo kú vizs gát adó is ko la tí pu sok jö het nek szó ba);
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• jó kom mu ni ká ciós kész ség gel, fle xi bi li tás sal, va la mint 
• erő tel jes vál lal ko zói at ti tűd del és szem lé let tel 
ren del kez nek. 

Az SDW fi lo zó fiá ja sze rint az a hall ga tó, aki az élet kü lön fé le te rü le tein kez de -
mé nye zőkész sé get mu tat, és sa ját in dít ta tá sá ból, job bí tó szán dék kal tar tó san
tár sa dal mi vagy ön kén tes mun kát vé gez, meg fe lel az ala pít vány „Unternehmen
in Unternehmung” fi lo zó fiá já nak – azaz vál lal ko zó, cse lek vés re kész, cél tu da tos,
ak tív sze mély – te hát be ke rül het a tá mo ga tás ra ja va sol tak kö zé.

Mi vel az egy re nö vek vő szá mú pá lyá zat ta nú sá ga sze rint ren ge teg né met fia -
tal fe lel meg a fen ti kri té riu mok nak, a ki vá lasz tás egy má so dik for du ló val kell
hogy foly ta tód jon. Ezt min den eset ben egy olyan szak em ber vég zi, aki az ala pít -
vány te het ség gon do zó prog ram já ban dol go zik.

A fel vé te li tesz te lés úgy ne ve zett ér té ke lő köz pon tok ban zaj lik, ahol a teszt ki -
töl tés mel lett a je lent ke zők cso por tos mun ká ban is részt vesz nek; egy fo gal ma -
zást írat nak ve lük Mit je lent szá mo tok ra a jö vő? cím mel, il let ve rö vid pre zen tá -
ciót kell tar ta niuk, va la mint in ter júhely zet ben kell részt ven niük. Mindamel lett
a fel vé te li tesz te lés so rán – ne vé vel el len tét ben – csak ke vés tesz tet al kal maz nak a
hall ga tók in tel li gen ciá já nak és egyéb ké pes sé gei nek mé ré sé re, mint hogy csu pán
ke vés sztenderdizált teszt al kal mas azok nak a ké pes sé gek nek az azo no sí tá sá ra,
ame lyek iga zán fon to sak az SDW cél jai szem pont já ból. Ezért is dön töt tek úgy,
hogy a 2011-es év ben egy má sik je len tős ala pít vány, a Stiftung des Deutschen
Volkes (A Né met Nép Ala pít vá nya) ál tal ko ráb ban al kal ma zott IQ-tesz tet ve szik
át, mi vel a gya kor la ti ta pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy ez a teszt meg fe le lő pon-
 tos ság gal jel zi elő re az ala pít vá nyi prog ra mok ban vár ha tó be vá lást.

Fon tos megem lí te ni, hogy bár mi lyen összered ménnyel vé gez nek is az SDW
prog ram jai ra je lent ke zők, a fel vé te lit kö ve tően min den eset ben egy be szél ge té -
sen vesz nek részt, amely nek so rán rész le tes szó be li vissza jel zést kap nak tel je sít -
mé nyük ről.

A gon dos vá lo ga tás el le né re az SDW ve ze tői úgy ér zik, a prog ram jaik ra tör té -
nő fel vé te li fo lya mat nak még sok ele mé ben fi no mod nia kel le ne, il let ve ha té ko -
nyab bá kel le ne vál nia. Az el múlt évek ered mé nyei nek elem zé se alap ján ugyanis
pél dául az de rült ki, hogy az ala pít vány ban je len tő sen alul rep re zen tál tak a nem
ér tel mi sé gi szü lők kel ren del ke ző ta nu lók: míg a né met tár sa da lom ban az ará-
 nyuk 50% kö rü li, az ala pít vány ba be ke rü lő hall ga tók kö zött csu pán 35%-os.

2.6. A Stiftung der Deutschen Wirtschaft prog ram jai nak összeg zé se

Az ala pít vány egy ala po san vé gig gon dolt kon cep ció és több év ti ze de tar tó fej-
 lesz tés ered mé nye ként jött lét re; je len le gi for má ját azon ban csak az el múlt, kö-
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 rül be lül 5 év ben nyer te el. Tá mo ga tó prog ram jai nak cél cso port jai már nem csak
az egye tem re já ró fia ta lok, ha nem kö zép is ko lá sok is. A prog ram szo ciá lis ér zé -
keny sé gét és egy ben jö vő ké pét jól jel lem zi, hogy az utób bi évek ben bein dult
prog ram kom po nen sek, mint pél dául a Studienkompass és a SchuleWirtschaft a
hát rá nyos hely ze tű fia ta lok nak nyújt le he tő sé get a tár sa da lom ve ze tő cso port jai -
ba va ló be ke rü lés re, jobb anya gi kö rül mé nyek re, optimálisabb jö vő kép re és kar-
 rier ter vek re.

Az ered mény hosszú tá von min den fé le kép pen a né met tár sa da lom nye re sé -
ge lesz, így tel je sít ve be és iga zol va az ala pít vány vál lal ko zás ra és vál lal ko zói szel-
 lem re ala pu ló fi lo zó fiá ját.
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III. A STIFTUNG DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT TE HET SÉG  -
GON DO ZÓ PROG RAM HA ZAI AL KAL MA ZÁ SI 
LE HE TŐ SÉ GEI ÉS LE HET SÉ GES FEL TÉ TE LEI

Az SDW ala pít vány si ke ré nek hát te re nem csak prog ram já ban rej lik, ha nem ki-
 vá ló kap cso la ti hát te ré ben is. Bár ma gánala pít vány, de je len tős tá mo ga tást kap 
a fe le lős szö vet sé gi mi nisz té rium tól, il let ve még je len tő sebb tá mo ga tást él vez a
gaz da sá gi élet pro mi nens sze rep lői től. Ve ze tői kö zött több fon tos tár sa dal mi és
gaz da sá gi sze re pet be töl tő sze mélyt ta lá lunk, a gya kor lat ban ok ta tó szak em be -
rek kö zött pe dig nem csak az egye te mek ta ná rai ta lál ha tóak meg, ha nem a ver-
 seny szfé rá ban dol go zó szak em be rek is.

Ez a kap cso la ti há ló ele gen dő anya gi, szel le mi és tár sas tő két biz to sít ah hoz,
hogy a prog ra mok szín vo na la ma gas ma rad jon, ugyanak kor ru gal ma san al kal -
maz kod jon a né metor szá gi tár sa dal mi és mun ka erő-pia ci ki hí vá sok hoz. Ez
utób bi pe dig kulcs fon tos sá gú az ala pít vány mű kö dé sé ben, hi szen – füg get le nül
az ala pít vány nak a vál lal ko zói szel lem ről al ko tott fi lo zó fiá já tól – mégis csak ve-
 ze tői után pót lás kép zést vé gez, amely ta lán az egyik leg ri zi kó sabb be fek te tés az
ok ta tás ban, te kint ve a hosszú tá vú és né mi képp bi zony ta lan meg té rü lést.

Az ala pít vány ru gal mas sá gát jól mu tat ja, hogy a gaz da sá gi vál ság ki rob ba ná -
sát megelő zően, majd an nak so rán is új prog ram ele mek kel gaz da gí tot ta te vé -
keny sé gét, ki fe je zet ten a 18 év alat ti ri zi kó -ma ga tar tá sú ko rosz tály ra fi gyel ve,
va la mint a fel ső ok ta tás ban to vább ta nul ni nem szán dé ko zó, de te het sé ges 18 év
fö löt tiek re gon dol va. 

Az SDW prog ram struk tú rá já nak lé nye ge va ló já ban nem túl bo nyo lult, mind
a 4 kom po nens re jel lem ző az ön ál ló mun ka vég zés pre fe rá lá sa, az ezt tá mo ga tó
mentorálás biz to sí tá sa, il let ve a kulcs kész sé gek/kom pe ten cia te rü le tek fej lesz té -
se. A hall ga tók szá má ra az ala pít vány té ri és idő be li ke re teit (mely a hall ga tók
min den na pi ak ti vi tá sá nak ré sze ként meg lé vő is ko lai te vé keny ség mel lett je lent -
ke zik) a szak mai prog ra mok so ro za ta je len ti, mely egy év ben akár a 100 fö löt ti
(!) szá mot is elér he ti, és ame lye ken a rész vé tel leg több eset ben egy ben szak mai
meg nyil vá nu lást is je lent. A kiala ku ló kap cso la tok, a ha son ló hely ze tű és hát te -
rű, il let ve ké pes sé gű kortársak megis me ré se ins pi rá ló ha tá sú, a ta nu ló cso por tok
képzőhely sze rin ti szer ve ző dé se pe dig au to ma ti kus sá vá lik.
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A ma gyar szak em be rek szá má ra ter mé sze te sen az a leg fon to sabb kér dés,
hogy Ma gyaror szá gon va jon kiépít he tő és al kal maz ha tó len ne-e va la mi lyen for-
 má ban a fen ti mo dell vagy an nak ele mei. A ha zai te het ség gon do zás fel ső ok ta tá -
si for má ja legin kább a mentori-tutoriális rend szer ben mű kö dik és for má ló dik,
me lyet a fo lya ma to san bő vü lő te het ség pont-há ló za tok és te het ség fej lesz tő köz-
 pon tok kez de nek össze fog ni, il let ve a kü lön bö ző – in téz mé nyen kí vü li – szer ve -
ze tek és ala pít vá nyok fog nak köz re, me lyek a már is mert ösz tön díj-tá mo ga tás
for má ban vég zik te vé keny sé gü ket. A kü lön bö ző egye te mek kö zöt ti össz hang,
legalábbis ezen a te rü le ten ma még ala csony fo kú, a tá mo ga tott te het sé ges hall-
 ga tók, ha ta lál koz nak is, az legin kább más in dít ta tá sú és más ként szer ve zett –
nem is fel tét le nül for má lis – hely ze tek so rán tör té nik meg, ame lyek ben gyak ran
egy sze rűen ver seny tár sak ká vál nak szak mai fej lő dé sük so rán. 

A fel ső ok ta tás előt ti szin tek te het ség gon do zá sa a gim ná ziu mok ra össz pon to -
sul, ezek kö zül kiemel ke dik a te het ség pon tok há ló za ta, mely az utób bi évek ben
or szá gos le fe dett sé gű vé bő vült, de ha té kony sá gi fo ka je len leg kér dé ses. A gim -
ná ziu mi szin tű te het ség gon do zás ból ná lunk kiemel ke dik az AJTP (Arany Já nos
Te het ség gon do zó Prog ram), mely hát rá nyos hely ze tű diá ko kat jut tat ta nu lá si le-
 he tő ség hez ní vós is ko lák ban, hang súlyt fek tet ve sze mé lyi ség fej lő dé sük re is a
kép zés mel lett.

A fen ti tö rek vé se ket ke ret be fog la ló szer ve zet és prog ram is lét re jött (Ma gyar
Te het ség se gí tő Szer ve ze tek Szö vet sé ge, il let ve a Gé niusz prog ram), fo lya ma tos a
ta ná rok kép zé se, a ku ta tás, a mód sze rek és tech ni kák gya kor lat ban tör té nő al-
 kal ma zá sa. De va jon hol je len het ne meg eb ben a struk tú rá ban egy olyan prog-
 ram, amely az SDW hasz nait hoz ná ma gá val? És mi vel, mennyi ben tud na hoz-
 zá já rul ni ez a rend szer mo dell a ma gyar te het ség gon do zás gaz da gí tá sá hoz?

A vá lasz, mint az ta lán már lát ha tó, nem a prog ram struk tú ra tech ni kai vagy
mód szer ta ni sa já tos sá gai nak rész le tei ben rej lik, hi szen a ma gyar te het ség gon -
do zás ban dol go zó szak em be rek is ren del kez nek a 4 prog ram elem be mu ta tá sa
so rán em lí tett tu dás anyag gal. Az is megál la pít ha tó, hogy je len leg Ma gyaror szá -
gon is ren del ke zés re áll nak – de legalábbis áll hat ná nak – a fi nan szí ro zá si, anya gi
le he tő sé gek a te het ség gon do zás szá má ra, és a vál lal ko zó szel lem is meg van.

Ami azon ban hiány zik, a te het sé ges fia ta lok kortárskap cso la ti tő ké jé nek
meg  te rem té se a te het ség gon do zá son be lül, ért ve ezalatt a nem zet kö zi szak mai
kap cso la to kat is. Fon tos len ne a ver seny szfé rá ban, a ku ta tás ban, az ok ta tás ban
je len lé vő cé gek és in téz mé nyek tá mo ga tá sa ré vén lét re ho zott kép zé sek, ren dez -
vé nyek, tá bo rok, előadássorozatok (a sor ter mé sze te sen foly tat ha tó) te ma ti kus
há ló já nak meg te rem té se, il let ve spe ciá lis, te het sé ge sek re orien tált pá lya- és kar-
 rier-ta nács adás or szá gos szin tű vé té te le. E prog ra mo kon, il let ve kép zé se ken a
te het sé ges hall ga tók nem csak passzív be fo ga dó ként vennének részt, ha nem te-
 vé ke nyen kel le ne szer vez niük, ala kí ta niuk is azo kat. Ak tí van kel le ne je len len-
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 niük, il let ve sze re pel niük e prog ra mon, akár ön ál lóan, akár a men to ruk kal
együtt, akár a ta nu ló cso port juk kal. Eb ben a for má ban nem csak egyér tel mű len -
ne a ta ná r és idő sebb kor társ men tor je len lé te a meg fe le lő sze mé lyes kap cso lat és
men tál hi gié né meg te rem té sé ben, ha nem a gaz da sá gi élet sze rep lői szá má ra
presz tízsér té kű le he tő sé get biz to sí ta na a te het ség gon do zás ban va ló rész vé te lük.
Ez a faj ta jö vő kép ta lán már nem is igé nyel túl zot tan nagy szem lé let vál tást a te-
 het ség gon do zás mai ma gyaror szá gi részt ve vői től.
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I. BE VE ZE TŐ

1. Spa nyolor szág kul túr tör té ne te

Az Eu ró pai Unió dél nyu ga ti vég vi dé ke, az Ibé riai-fél szi get na gyob bik ál la ma,
Spa nyolor szág tör té ne ti és tár sa dal mi fej lő dé se kü lön le ges. Ta lán nincs is má sik
or szág, amely ben a la tin, a ger mán és az arab ha gyo mány öt vö ző dé se ilyen so-
 káig és a vi lág kul tú rá já ra ilyen meg ha tá ro zó mó don ha tott vol na. 

Nagy Ká roly egy ko ri bi ro dal má nak dél nyu ga ti ha tár vi dé kén ős-ibér, gö rög,
fö ní ciai, ró mai, van dál, vi zi gót ala po kon ki vi rág zó ke resz tény ki rály sá gok kény-
 sze rül tek szem be néz ni a 8. szá zad élet erős isz lám hó dí tói val. Ez a szem ben ál lás,
amely nek oly kor vé res, de gyak ran csak gaz da sá gi és kul tu rá lis küz del mei vol-
 tak, kö zel nyolc év szá zad alatt hoz ták lét re azt a las san egy sé ge sü lő kö zép ko ri
ke resz tény ki rály sá got, amely nek ere je az egész új ko ri vi lág fej lő dé sé re meg ha tá -
ro zó ha tást gya ko rolt. Az Ibé riai-fél szi ge ten az isz lám tér hó dí tá sá val a tu do -
mány ha tal ma sat fej lő dött. Az arab, zsi dó és ke resz tény kul tú ra ta lál ko zá si pont-
 já ban élénk kul tu rá lis és tu do má nyos élet bon ta ko zott ki, kü lö nö sen azo kon a
te rü le te ken, ahol a mór ural ko dók ezt párt fo gol ták (Brett, 1985). Kiemel ke dett
Toledó vá ro sa, ahol óko ri gö rög és la tin for rá so kat, isz lám és ke resz tény tu do -
má nyos mun ká kat for dí tot tak, má sol tak és ér tel mez tek. Ez a szel le mi pezs gés a
vá ros 1085-ben tör tént ke resz tény vissza fog la lá sa után is so káig meg ma radt,
megala poz va más nyel vű kul túrem lé kek megőr zé sé nek és spa nyol adap tá lá sá -
nak a ha gyo má nyát. IX. Al fonz ki rály 1218-ban, te hát még a reconqista (vagyis a
mór hó dí tók ál tal meg szállt te rü let vissza fog la lá sá nak) ide je alatt ala pí tot ta a Sa-
lamancai Egye te met, Eu ró pa egyik leg ré geb bi uni ver zi tá sát. 

* Bo lyai Mű hely Ala pít vány

Benyhe István*

A spa nyol ok ta tá si rend szer és a te het ség-
 fej lesz tés kap cso la ta az ESTALMAT-prog ram
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A vi lág bi ro da lom meg tar tá sáért ví vott har cok és ál do za tok el té rí tet ték a spa-
 nyol tár sa da lom fej lő dé sét az eu ró pai tu do má nyos, kul tu rá lis és gaz da sá gi élet
fej lő dé sé nek fő sod rá tól, a tár sa dal mi mo bi li tás messze el ma radt a pol gá ri átala -
ku lás él vo na lá ba ke rült eu ró pai ál la mo ké tól. A na pó leo ni há bo rúk ban egy sé ge -
sült spa nyol nem ze ti tu dat év szá za dos, máig tar tó konflik tus ba ke rült az or szá -
got al ko tó nyel vi kö zös sé gek (több nyi re a fél szi get egy ko ri ki rály sá gai mai
né pes sé gé nek) ön ál ló so dá si tö rek vé sei vel.

A spa nyol tár sa dal mat 1898-ban meg ráz ta az Ame ri kai Egye sült Ál la mok kal
foly ta tott, és vé gül ve re ség gel vég ző dött há bo rú ja, amely ben el ve szí tet te utol só
ten ge ren tú li gyar ma tait. A ve re ség trau má ja fel szín re hoz ta az el lent mon dá sos
spa nyol fej lő dés szám ta lan bel ső konflik tu sát, amely vé gül ka tar ti kus és igen vé -
res ki tö rés hez ve ze tett az 1936–39-es pol gár há bo rú ban. A pol gár há bo rú rom jai
alól ki ká szá ló dó, majd a má so dik vi lág há bo rút sze ren csé sen el ke rü lő Spa nyol-
or szág ra is ki ter je dő, há bo rú utá ni ál ta lá nos kon junk tú ra az or szág gaz da sá gi
fej lő dé sé vel és las sú de mok ra ti zá ló dás sal pá ro sult. Meg szü le tett az or szág új, de-
 mok ra ti kus al kot má nya (1978), amely Spa nyolor szág ál lam for má ját al kot má -
nyos mo nar chiá vá tet te, és de cent ra li zál ta a ko ráb ban erő sen köz pon to sí tott ál-
 lam igaz ga tást. Szé les kö rű au to nó miát adott az ar ra igényt tar tó tar to má nyai nak
és ré giói nak, min de nekelőtt Ka ta ló niá nak, Baszk föld nek és Ga lí ciá nak. Az or-
 szág 1986. ja nuár 1-jén csat la koz ha tott az Eu ró pai Unió hoz. 

Az új, de mok ra ti kus köz igaz ga tás nak kö szön he tően ma az or szág 17 re gio -
ná lis (ön ál ló par la ment tel is ren del ke ző) au to nó miá ból áll, ami hez hoz záadó dik
a két af ri kai spa nyol vá ros, Ceuta és Melilla au to nó miá ja. Ga lí ciá nak, Ka ta ló niá -
nak és Baszk föld nek tra di cio ná lis au to nó miá ja, sa ját nyel ve és ok ta tá si kon cep -
ció ja van. Mindez ter mé sze te sen az ok ta tá si rend szert is meg vál toz tat ta (Gar-
cía–González 2005). 

2. Gaz da sá gi ala pok, eu ró pai in teg rá ció

Spa nyolor szág me ző gaz da sá gi és könnyű ipa ri or szág volt, amely az 1980-as évek
vé gé re je len tő sen kor sze rű sí tet te fő leg a ha jó gyár tás hoz és (szén, vas stb.) bá-
 nyá szat hoz kap cso ló dó ne héz ipa rát. Bank szek to ra és ipar vál la la tai gyor san in-
 teg rá lód tak az eu ró pai struk tú rák ba, a SEAT pe dig (előbb a FIAT, majd a VW
kon szern ré sze ként) az Unió egyik leg je len tő sebb au tó gyár tó já vá vált. Nem ze ti
kő olaj vál la la ta, a REPSOL egyi ke a vi lág nagy tár sa sá gai nak, amely dél- ame ri kai
je len lé té vel hang sú lyoz za az or szág ér de kelt sé gét egy ko ri gyar ma tai te rü le tén.
Spa nyolor szág nak si ke rült ki hasz nál nia a NA TO-hoz és az EU-hoz tör tént csat-
 la ko zá sá ból szár ma zó elő nyö ket. Kü lö nö sen az el ma ra dott spa nyol vi dék inf ra -
struk tú rá ja, te le pü lés há ló za ta, ener gia gaz da sá ga fej lő dött lát vá nyo san. Ezer-
 szám ra jöt tek lét re a ki sebb fal vak he lyén vá ro sias jel le gű, min den kom fort tal
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el lá tott mo dern te le pü lé sek, ame lye ket kor sze rű elő vá ro si vas út vo nalrend szer,
au tó pá lya és gyors for gal mi út há ló zat köt össze. Kü lö nö sen a nagy vá ro so kat 
kö rül ve vő agg lo me rá ciós gyű rű fej lő dött lát vá nyo san. A vá ro sok ból ki te le pü lő 
tö me gek nem csak az agg lo me rá ciók hoz tar to zó te le pü lé sek köz le ke dé sé nek fej-
 lesz té sét kény sze rí tet ték ki, ha nem a gyor san fej lő dő te le pü lé sek ok ta tá si rend-
 sze ré nek, in téz mény há ló za tá nak kiépí té sét is. 

2.1. De mog rá fia, be ván dor lás

Spa nyolor szág la kói nak szá ma 2009-ben 46 000 000 fő volt. (Eb ből kö rül be lül
4,5 mil lió a be ván dor ló.) Hi va ta lo san az or szág la kói nak 72%-a spa nyol, 17%-a
ka ta lán, 6%-a gallego (ga lí ciai), 2%-a baszk és 2%-a ci gány. Egyéb: kb. 1%. Meg-
 jegy zen dő, hogy a be ván dor ló dél- ame ri kaiak több nyi re a spa nyo lok hoz so ro -
lód nak, míg a ma rok kóiak és más af ri kaiak nagy ré sze ideig le ne sen tar tóz ko -
dik Spa nyolor szág ban, ezért sta tisz ti kai ki mu ta tá suk is ne he zebb. A be ván dor -
lók dön tően há rom cso por tot al kot nak, dél- ame ri kaiak, af ri kaiak és eu ró paiak.
A leg töb ben a spa nyol nyel vű dél- ame ri kai or szá gok ból és Észak- Af ri ká ból jön-
 nek. Az utób bi évek ben azon ban so kan ér kez tek az új uniós or szá gok ból, kü lö -
nö sen nagy szá mú ro mán ál lam pol gár, köz tük sok ci gány is be te le pült. A be ván -
dor lók sú lyos ok ta tás po li ti kai, szo ciá lis és biz ton sá gi prob lé mát is je len te nek, de
át fo gó, és fő leg si ke res in teg rá ciós mun ka – kü lö nö sen az új be ván dor lók te kin -
te té ben – ma még alig ér zé kel he tő. Az utób bi idő ben, a pén zü gyi vál ság ki tö ré se
óta sok tíz ezer Spa nyolor szág ban le te le pe dett ket tős ál lam pol gár, kü lö nö sen ar-
 gen tin-spa nyol te le pül vissza ha zá já ba, jobb meg él he tést ke res ve.

2.2. Eu ró pai iden ti tás a nyelv ok ta tás ban

Spa nyolor szág uniós csat la ko zá sa óta ok ta tá si szer ke ze tét és el veit – sa ját sá gai fi-
 gye lem bevé te lé vel – a leg fej let tebb eu ró pai rend sze rek hez iga zí tot ta. A har minc
éve még csak el vét ve ta pasz tal ha tó ide gennyelv- tu dás je len tő sen fej lő dött. Az
ak kor még do mi náns fran cia és má sod sor ban né met nyelv is me ret mó do sult, és
má ra az an gol vált ál ta lá nos sá. A 70-es, 80-as évek for du ló ján va ló sá gos nyelv is -
ko la-a la pí tá si hul lám sö pört vé gig az or szá gon, el ső sor ban az an gol ta nu lá si le-
 he tő ség irán ti tö me ges igé nyek miatt. A spa nyol aj kú fia ta lok al kot ják a brit nyá -
ri nyelv tan fo lya mok hall ga tói nak kö zel fe lét. Meg jegy zen dő, hogy a spa nyol
fia ta lok ide gen nyelv-tu dá sa messze el ma rad az észak- eu ró pai vagy a Be ne lux
szín vo nal tól, és in kább az EU-hoz csak a kö zel múlt ban csat la ko zott kö zép- eu ró -
pai or szá gok kal mu tat ha son ló sá got. 

A nyel vi iden ti tás ma is fe szült ség for rás az or szág ban, kü lö nö sen Baszk föl -
dön és Ka ta ló niá ban. Az au to nó miák anya nyelv ápo ló te vé keny sé ge egy re fej lő -
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dik, né hány au to nó miá ban pe dig már az ál lam nyelv közéle ti vissza szo ru lá sa is
meg fi gyel he tő. Bar ce lo ná ban pél dául ma már az óvo dá tól az egye te mig tel jes
élet él he tő csu pán a ka ta lán nyelv is me re té vel. Ugyanak kor az au dio vi zuá lis mé-
 diu mok fej lő dé sé vel a spa nyol nyel vű rá dió- és té vé adá sok ha tal mas túl súly ba
ke rül tek a re gio ná lis nyel vű adá sok kal szem ben, és emiatt so kan a re gio ná lis
nyel vek vissza szo ru lá sá tól tar ta nak. 

Min dent egy be vet ve, ál ta lá nos ér dek lő dés mu tat ko zik az ide gen nyel vek
iránt, és az or szág je len tős lé pé se ket tett és tesz azért, hogy fia tal szak em be rei eb -
ből a szem pont ból is meg tud ja nak fe lel ni a nem zet kö zi kö ve tel mé nyek nek. 

3. A spa nyol ok ta tá si rend szer struk tú rá ja

Spa nyolor szág ban, a leg több eu ró pai or szág hoz ha son lóan, az ok ta tás a kö zép -
kor óta dön tően egy há zi in téz mé nyek ben folyt. A vi lág ban ta pasz tal ha tó ál ta-
 lá nos szeg re gá ciós fo lya mat – az im már EU-tag Spa nyolor szág ese té ben – a dön-
 tően a ka to li kus egy ház hoz kö tő dő ok ta tá si rend szer struk tú rá ját úgy vál toz tat ta
meg, hogy a fej lő dés or ga ni kus és fo lya ma tos volt, a pol gár há bo rú óta el ke rül te a
na gyobb meg ráz kód ta tá so kat, de egy re ha tá ro zot tab ban ér vé nye sí tet te az ál la mi
kont rollt, kü lö nö sen a vizs ga rend szer és a mi nő ség biz to sí tás te rü le tén. A spa -
nyol ok ta tá si rend szer las sú vál to zá sa a nyelv ok ta tás mi nő sé gé nek ja vu lá sán kí -
vül azon ban (el len tét ben a spa nyol sport élet tel) még nem ho zott olyan lát vá nyos
for du la tot az ered mé nyes ség ben, amely a vi lág fi gyel mét ma gá ra von ta vol na.
(Fi gyel met ér de mel, hogy ugyanak kor pél dául a spa nyol sport élet tu da tos fej-
 lesz té se rö vid idő alatt ha tal mas ered mé nye ket mu ta tott. A bar ce lo nai olim pia
meg ren de zé sét kö ve tően, az ad dig csak né hány sport ág ra, legin kább a fut ball ra
fi gye lő köz vé le mény ér dek lő dé se a tel jes sport élet fe lé for dult, és olyan spor tok -
ban is ja vult az edzői tel je sít mény és a já té ko sok ered mé nye, ame lyek ben Spa-
 nyolor szág nak nem vol tak ko moly ha gyo má nyai, pél dául te nisz, mo tor sport,
ké zi lab da, ko sár lab da, ví zi lab da és sok más sport te rén sem.)

Ma már az alap- és kö zép fo kú ok ta tás ban ural ko dó az ál la mi köz ok ta tás:
meg ha tá ro zó súllyal, mintegy 70%-kal van je len. Szín vo na la vi dé ken ként, te le -
pü lés tí pu son ként és kör ze ten ként igen el té rő. Ál ta lá nos, hogy a mi nő sé gi ok ta -
tást kí vá nó szü lők – ha csak te he tik – ma gán is ko lák ba, il let ve pa ti nás egy há zi
in téz mé nyek be igye kez nek írat ni gyer me kei ket. A spa nyol ok ta tá si rend szer de-
 cent ra li zált, amely a te rü le ti ön ren del ke zé sen kí vül je len tős in téz mé nyi au to nó -
miá ban is meg nyil vá nul. Jel lem ző rá a vi szony lag erős szü lői kont roll, a fel ső
kez de mé nye zé sek irán ti nyi tott ság, a diá kok fe lé meg nyil vá nu ló to le ran cia,
ugyanak kor a bel ső in no vá ciók kal szem be ni óva tos ság és a konflik tus ke rü lés is. 
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3.1. A spa nyol ok ta tá si rend szer 

Spa nyolor szág ban a tan kö te le zett ség 6 éves kor tól kez dő dik. Van nak is ko lás kor
előt ti in téz mé nyek is 0–3, il let ve 3–6 éves ko rig, de ezek nem kö te le zőek. A gye -
re kek 16 éves ko rig tan kö te le sek. A kö te le ző ál ta lá nos is ko lai ok ta tás 6–11 éves
ko rig tart. 

Al só ta go zat ról 6–8 éves kor kö zött be szé lünk. 8–10 éves ko rig kö zép ső, majd
10–12 éves ko rig tart a fel ső ta go zat. (11 éves kor tól szak kép ző in téz mé nyek ben
ta nul hat nak azok, akik nem akar nak érett sé gi vizs gát ten ni.)

Nyolcéves kor tól kö te le zően ok tat nak egy ide gen nyel vet. Dön tően a mo dern
vi lág nyel vek vá laszt ha tók min de nütt, legin kább az an gol, a fran cia és a né met. 

Kö zép is ko lai ta nul má nyok két rend szer ben vé gez he tők. Az egyik ben 12–16
éves ko rig ta nul nak, és ta nul má nyaik vé gén meg kap ják a kö zép is ko lai (kö zép fo -
kú) kép zés ről szó ló vég bi zo nyít ványt (ez az ún. ESO bi zo nyít vány: Enseñanza
Secundaria Obligatoria – Kö te le ző Kö zép fo kú Ok ta tás). Ha nem akar nak fel ső -
fo kú in téz mény ben (egye te men) to vább ta nul ni, in nen két éves szak kö zép is ko lá -
ba irat koz hat nak be. 16–18 éves ko rig tart az úgy ne ve zett egye te mi elő ké szí tő,
vagyis a kö zép is ko lai rend szer má so dik (fel ső) sza ka sza. Ez tel jes ér té kű érett sé -
gi bi zo nyít ványt ad, amely fel ső fo kú to vább ta nu lás ra jo go sít. A spa nyol kö zép is -
ko lá sok ál ta lá nos érett sé gi bi zo nyít vány bir to ká ban is csak ak kor jo go sul tak
egye te mi ta nul má nyok ra, ha si ker rel te szik le a meg pá lyá zott egye tem fel vé te li
vizs gá ját. A kö zép is ko lát vég zet tek ál ta lá nos érett sé gi bi zo nyít vá nyuk bir to ká -
ban elv ben az Eu ró pai Unió min den egye te mén foly tat hat ják ta nul má nyai kat.
Azok, akik kül föl di egye te me ken sze ret né nek to vább ta nul ni, a kiala kult ha gyo -
má nyok miatt legin kább fran cia, olasz, né met és brit egye te mek re je lent kez nek.
Vi szony lag frek ven tált még a kö ze li Por tu gá lia és a nyel vi kap cso la tok ré vén
több dél- ame ri kai te kin té lye sebb egye tem. Az Erasmus ösztöndíjas prog ramja
ke re té ben is legin kább az eu ró pai egye te mi cé lor szá gok kal élénk a kap cso lat, il-
 let ve a leg több spa nyol diák oda pá lyá zik.

A kö zép is ko lát vég zet tek az or szág 52 ál la mi (eb ből 48 ál ta lá nos) tu do mány -
egye te mén vagy 14 ma gánegye te mén ta nul hat nak to vább, il let ve vá laszt hat ják a
4 ka to li kus, 3 egy há zi, il let ve 2 spe ciá lis egye tem egyi két is. Az or szág össze sen
75 egye te mén a kép zés ál ta lá nos ság ban a bo lo gnai el vek sze rint fo lyik. 3 éves
alap kép zés és 2 év spe cia li zá ciós kép zés az ál ta lá nos, amit PhD-program kö vet -
het.

A spa nyol ok ta tá si rend szert az or szág de cent ra li zált jel le gé ből fa ka dóan az
ön kor mány za tok, az au to nó miák mű köd te tik. Or szá gos szin ten a tan terv ben
csak ál ta lá nos irány el ve ket ha tá roz meg az Ok ta tá si Mi nisz té rium. Spa nyolor -
szág nagy au to nóm tar to má nyain be lül ki sebb te rü le ti au to nó miát él ve ző kö zös -
sé gek, ön kor mány za tok is mű köd nek (comunidades). Az au to nó miák szer ve zik
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a re gio ná lis ok ta tást, tart ják fenn az ál la mi is ko la rend szert, és igye kez nek meg-
ol dást ta lál ni a hely ben fel ve tő dő sa já tos prob lé mák ra is. Az ő fe le lős sé gük az ál-
 la mi ok ta tá si mi nő ség biz to sí tás ér vé nye sí té se, a le sza ka dó ré te gek, a be ván dor -
lók is ko lai in teg rá ció ja és fel zár kóz ta tá sa, a szak kép zés sel szem ben tá masz tott
he lyi igé nyek fi gye lem be vé te le, a te het ség gon do zás. A köz ok ta tás ban csak szak-
 irá nyú fel ső fo kú vég zett ség gel ren del ke ző pe da gó gu so kat al kal maz nak, akik nek
az ál la mi ok ta tói stá tus el nye ré sé hez egy több lép csős vizs gán kell bi zo nyí ta niuk
al kal mas sá gu kat, rá ter mett sé gü ket. Csak ilyen vizs gát tett ta nárt al kal maz -
hatnak az üre se dő ál la mi ál lá sok be töl té sé hez. (Több au to nó miá ban kö te le ző al-
 kal maz ni a si ke res vizs gát tett ta nárt.) A ta nár kép zés te hát a kö ve tel mé nyek hez
iga zo dik, és leg fon to sabb ele me az életpályamodell, a fo lya ma tos szak mai to-
 vább kép zés és a minőségellenőrzés. Az or szá gos kép zé si irány el ve ket a Spa nyol
Ki rá lyi Aka dé mia és szak mai tár sa sá gai ered mé nyei re tá masz kod va az Ok ta tá si
Mi nisz té rium ha tá roz za meg, de a gya kor la ti meg va ló sí tás már az au to nó miák,
il let ve az egyes in téz mé nyek felada ta, ame lyek bi zo nyos ha tá ro kon be lül nagy
ön ál ló ság gal ren del kez nek. Igen ha mar meg je len nek az ok ta tás ban a vi lág leg-
 mo der nebb pe da gó giai és kép zé si ered mé nyei, de szé les kö rű al kal ma zá suk –
ép pen a rend szer ta lán túl zott au to nó miá já ból fa ka dó me rev sé ge miatt – csak
nagy ké sés sel és gyak ran ke vés bé ha té kony for má ban va ló sul meg. 

3.2. Te het ség fej lesz tés a köz ok ta tás ban

A spa nyol ok ta tá si tör vény or szá go san kö te le ző mó don biz to sít ja, hogy a kü lö -
nö sen te het sé ges gye re kek a ké pes sé geik nek meg fe le lő elő me ne te li le he tő ség hez
jus sa nak. A tör vény le he tő vé te szi az ok ta tá si fle xi bi li tást, vagyis hogy az élet ko -
ruk nak meg fe le lő is ko lai cso port nál gyor sab ban is ha lad has sa nak. A tör vény
2003-as mó do sí tá sa már rész le te sen fog lal ko zik a kép zé si idő ru gal mas sá té te lé -
vel, és an nak beil lesz té sé vel az is ko lai rend szer be. A te het sé gek kel va ló fo ko zott
tö rő dés egy re na gyobb fi gyel met kap a spa nyol ok ta tás po li ti ká ban. Spa nyolor -
szág, a töb bi EU-tagállamhoz ha son lóan, sa ját ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé si
esé lyét is lát ja a te het ség fej lesz tés ben, ezért szin te min den au to nó mia te rü le tén
fut nak te het ség fej lesz tő prog ra mok. A rá for dí tott ener gia an nál is in do kol tabb,
mi vel az idő sza ki PI SA-vizs gá la tok so rán az or szág he lye zé se tar tó san át lag alat -
ti, és a ten den cia több te rü le ten rom ló. Ha há rom jel lem ző te rü le ten össze ha -
son lít juk az elért ered mé nye ket Ma gyaror szág gal mint az EU-hoz csat la ko zó új
ke le ti tag ál la mok föld raj zi kö zép pont já ban el he lyez ke dő or szág gal, azt lát juk,
hogy Spa nyolor szág mind há rom vizs gált te rü le ten rosszabb he lye zést ért el,
mint Ma gyaror szág (és a leg több kö zép- eu ró pai or szág). A PI SA-fel mé rés sze-
 rint Spa nyolor szág ma a vi lág or szá gai kö zött ter mé szet tu do mány ból a 31. (Ma -
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gyaror szág a 21.), ma te ma ti ká ból a 32. (Ma gyaror szág a 27.), szö veg ér tés ből a
35. (Ma gyaror szág a 27.) he lyen áll (OECD 2010).

A kü lö nö sen te het sé ges gye re kek felis me ré sé re több el já rás is is mert, de a
spa nyol is ko lák ban ilyen jel le gű ál ta lá nos, il let ve kö te le ző fel mé rés ma még nin-
 csen. Több, or szá go san is mű kö dő prog ram lé te zik, amely ön ként je lent ke ző, ér-
 dek lő dő diá kok szá má ra jól szer ve zett, gyak ran köz pon ti lag vagy a ma gán szfé ra
ál tal tá mo ga tott kü lön kép zést biz to sít. Ahol sze mé lyé ben mo ti vált ta nár vagy
egy te het ség fej lesz tés ben ér de kelt in téz mény nem fog lal ko zik a kér dés sel, ott el-
 mond ha tó, hogy a te het sé gek felis me ré se, tesz te lé se és szá muk ra kü lön le ges
kép zés biz to sí tá sa ma még csak olyan le he tő ség, amely több nyi re a te het sé ges
gyer mek szü lei nek ak ti vi tá sá tól függ (Fuente 1998).

4. Új táv la tok a te het ség fej lesz tés ben

A spa nyol de mok rá cia meg szü le té se, vagyis 1975 óta az or szág ro ham lép tek kel
igyek szik fel zár kóz ni az eu ró pai or szá gok szint jé re. Har minc öt év alatt szin te
tel je sen új ál lam szü le tett, amely nek ér ték vi lá gát, köz gon dol ko dá sát, szer ve ze ti
rend sze rét és prog ram jait dön tően már az Eu ró pai Unió ál ta lá nos ér ték rend je
ala kít ja. Ok ta tá si rend sze ré ben eu ró pai nor mák hoz iga zo dott. En nek is kö szön -
he tő, hogy – job bá ra né met min tá ra – egy re töb bet tö rő dik kü lön le ges te het sé -
gei vel. A spa nyol köz ok ta tá si tör vény elis me ri a ta nu lók jo gát a te het sé gük nek
meg fe le lő leg ma ga sabb szin tű köz ok ta tás hoz, és kü lön utal a rend kí vü li te het sé -
gek kel kap cso la tos felada tok ra. Szin te min den na gyobb egye te men kü lön mun-
 ka cso port fog lal ko zik el mé le ti és gya kor la ti te het ség ku ta tás sal, -azo no sí tás sal,
-se gí tés sel, il let ve -gon do zás sal. Szám ta lan prog ram szü le tett, mi köz ben Spa-
 nyolor szág be kap cso ló dott a te het ség fej lesz tés nem zet kö zi és eu ró pai rend sze -
ré be is. 

Dr. Javier Tourón, navarrai pro fesszor 2001-ben megala pí tot ta az ame ri kai
Johns Hopkins Egye tem 1979 óta mű kö dő te het ség gon do zó rend sze ré nek, a
Cen ter for Talented Youth (CTY – Fia tal Te het sé gek Köz pont ja) spa nyol test vér -
in téz mé nyét, a CTY España-t. Tourón mun kás sá ga nyo mán fel len dült a spa nyol
rész vé tel a te het ség fej lesz tés te rü le tén, és sze mé lyé ben Spa nyolor szág már el nö -
ki man dá tu mot is be töl tött az European Council for High Ability-ben (ECHA –
Eu ró pai Te het ség ta nács). A te het ség gon do zás, te het ség fej lesz tés im már jól ki-
 dol go zott disz cip lí na Spa nyolor szág ban, amellyel egye te mi mun ka cso por tok és
kiad vá nyok, tu do má nyos aka dé miai tár sa sá gok, ala pít vá nyok, pe da gó gus szak-
 mai kö zös sé gek fog lal koz nak, és ered mé nyeik ről rend sze re sen be szá mol nak ha -
zai és nem zet kö zi kon fe ren ciá kon (Tourón 2005).

A te het ség fej lesz tés egyik leg ré geb bi, és szü le té se óta egyik, ma már or szá go -
san is leg si ke re sebb prog ram ja az Estímulo del Talento Matemático (ESTAL-



172
Benyhe István

MAT – Ma te ma ti kai Te het ség ösz tön zés) 1998-ban, Mad rid ban in dult el az Uni-
versidad Complutense ma te ma ti kai tan szé ké nek szer ve zé sé ben. Nem csak a te-
 het sé gek fel ku ta tá sa és gon do zá sa, ha nem a spa nyol pe da gó gia va la mennyi sze-
 rep lő je össze fo gá sá nak és koor di nált cél irá nyos te vé keny sé gé nek egyik leg jobb
pél dá ja. 



II. AZ ESTALMAT-PROGRAM

1. A prog ram szü le té se, lét re jöt té nek kö rül mé nyei

A spa nyol ok ta tá si rend szer ré gi ta pasz ta la ta, hogy a köz ok ta tás ban a ta nu lók ál -
tal legin kább ret te gett és a leg ke vés bé ér tett, sze re tett tan tárgy a ma te ma ti ka. Az
1990-es évek ben össze ha son lí tó vizs gá la to kat vé gez tek, hogy megál la pít sák,
miért olyan gyen ge a spa nyol diá kok ma te ma ti kai tel je sít mé nye (Cal de rón 1998;
Guzmán 1983b). Él lo vas or szá gok kal össze ha son lít va a diá kok ma te ma ti kai tel-
 je sít mé nyét te kint ve Spa nyolor szág ban ki rí vóan ala csony a ma te ma ti ka he ti
óra szá ma; Ja pán ban pél dául a gim ná zium ban át lag he ti nyolc óra ma te ma ti ka -
ok ta tás fo lyik, míg Spa nyolor szág ban át lag ban csak há rom. A ma te ma ti ka ta ná -
rok gyak ran fruszt rál tak és ked vet le nek, míg a diá kok ha mar el ve szí tik a fo na lat,
vég ze te sen nem ér tik a tár gyat, kép te le nek fel zár kóz ni, és leg több ször csak ar ra
kon cent rál nak, hogy va la hogy átevic kél jék a kö te le ző ma te ma ti ka ta nu lás ide jét.
Az osz tá lyok ban a tan tárgy iránt ér dek lő dő, te het sé ges és mo ti vált gye re kek is
szen ved nek a több ség vissza hú zó ere jé től, így ha mar ked vü ket sze gi, hogy nem
ha lad hat nak a ne kik meg fe le lő tem pó ban. A ma te ma ti kai mun ka kö zös sé gek
kér ték az Ok ta tá si Mi nisz té riu mot a ma te ma ti ka-óra szá mok eme lé sé re, a te het -
sé ges gye re kek kü lön kép zé sé nek biz to sí tá sá ra és új, ered mé nye sebb mód sze rek
meg ho no sí tá sá ra, vagyis az ok ta tá si re form hu mán tár gyak kal kap cso lat ban
már meg va ló sult vál toz ta tá saink a be ve ze té sé re a ma te ma ti ka ok ta tá sá ban is.
A PI SA-vizs gá la tok ered mé nyei is azt mu tat ták, hogy Spa nyolor szág a vég le tes
le sza ka dást koc káz tat ja az OECD-országok ver se nyé ben, ha nem tesz va la mit a
ma te ma ti ka ok ta tá sá nak ja ví tá sá ra és ma te ma ti kai te het sé gei nek felis me ré sé re,
spe ciá lis kép zé sé re (OECD 2010). 

A kér dést a legala po sab ban a Mad ri di Complutense Egye tem Ma te ma ti kai
Ana lí zis Tan szé ké nek ve ze tő je, Miguel de Guzmán vizs gál ta meg. Ja vas la tá ra
Mad rid ön kor mány za ta jó vá hagy ta, hogy ön kén tes ok ta tá si prog ram in dul jon,
amely az is ko lák ban a 12–13 éves if jú ma te ma ti kai te het sé ge ket fel fe de zi, és he-
 ten te kü lön kép zés ben ré sze sí ti a vá ro si ön kor mány zat te rü le tén. A kon cep ció
lé nye ge, hogy az is ko lai kép zést olyan já té kos ele me ket tar tal ma zó spe ciá lis ma-
 te ma ti ka ok ta tás sal egé szít sék ki, amely a va ló ban te het sé ges, krea tív fia ta lok
ma te ma ti kai ér dek lő dé sét fo lya ma to san fenn tart ja, szá muk ra a kö zös sé gi mun -
ka örö mét nyújt ja, és vég ér vé nye sen meg sze ret te ti ve lük a tár gyat. 
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Az ESTALMAT-program Mad rid ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val, a mad-
 ri di Complutense Egye tem Ma te ma ti kai Fa kul tá sá nak, a Spa nyol Ki rá lyi Tu do -
má nyos Aka dé miá nak és a spa nyol Vodafone Ala pít vány nak az össze fo gá sá val
jött lét re. Tu do má nyos hát te rét a Ki rá lyi Tu do má nyos Aka dé mia, pe da gó giai és
mód szer ta ni rend sze rét az egye tem ma te ma ti kai fa kul tá sa biz to sít ja. A mad ri di
ön kor mány zat, va la mint a spa nyol Vodafone Ala pít vány biz to sít ja a prog ram
vá ro si ok ta tás ba il lesz té sét és rész ben fi nan szí ro zá sát is. A fő cél, hogy idő ben
felis mer jék a ma te ma ti ká ban te het sé ges gye re ke ket, és rend sze res cso por tos
kép zé sük so rán se gít sé gük re le gye nek kü lön le ges ma te ma ti kai te het sé gük ki-
 bon ta koz ta tá sá ban. Nem elitista, ha nem te het ség men tő prog ram, így szá mít ha -
tott a vá ro si ön kor mány zat tá mo ga tá sá ra és esz köz rend sze ré re. Miguel de Guz-
mán a spa nyol pol gár há bo rú előt ti köz tár sa sá gi kor szak egyik te het ség gon do zó
kí sér le tét, a Ki vá lasz tott Mun ká sok Is ko lá ját (Escuela de Selección Obrera), a
’80-as évek óta jól mű kö dő ham bur gi te het ség se gí tő rend szert és az ame ri kai
Johns Hopkins Egye tem gya kor la tát öt vöz ve ala kí tot ta ki két éves rend sze rét.
A nagy kí sér let 1998-ban in dult. So kan ké tel ked tek ab ban, hogy si ke re sek le het -
nek az is ko lán kí vü li fog lal ko zá sok, ame lyek nem kö te le zőek, és csu pán a gye re -
kek ér dek lő dé sé re ala poz nak. Már a ki vá lasz tás so rán ki de rült, hogy ha tal mas
igény van a ter ve zett kép zés re, és a gye re kek szü lei is na gyon ked ve zően fo gad -
ták a le he tő sé get. 

2. A prog ram in du lá sa

A prog ram kí sér le ti jel leg gel in dult, és csak a 12–13 éves ko rosz tályt cé loz ta
meg. Eb ben az élet kor ban már meg mu tat koz nak a ma te ma ti kai ké pes sé gek, a
prob lé ma megol dó gon dol ko dás ele mei, a fi gye lem és ki tar tás. A prog ram be-
in dí tá sá hoz iga zán te het sé ges, a ma te ma ti kát sze re tő gyer me ke ket ke res tek a
mad ri di ön kor mány zat is ko lái ban. A Spa nyol Ki rá lyi Tu do má nyos Aka dé mia
köz vet len le vél ben for dult a ma te ma ti ka ta ná rok hoz Mad rid va la mennyi is ko lá -
já ban, ar ra kér ve őket, hogy ajánl ják a prog ram kí nál ta le he tő sé get leg jobb ta nít -
vá nyaik nak. Ez zel egy idő ben, új ság hir de té sek ben is ke res ték a ma te ma ti ká hoz
ked vet ér ző te het sé ges gyer me ke ket. A rekrutációs idő szak ban, már az el ső év -
ben 70 gyer mek je lent ke zett a mad ri di kör zet ből. Több lép csős fel vé te li el já rás sal
be lő lük vá lasz tot ták ki azt a 25-öt, akik kel el kez dő dött Spa nyolor szág el ső mo-
 dern te het ség fej lesz tő, ön kén tes ma te ma ti kaprog ram ja, ame lyet az or szág leg-
 jobb szak em be rei és leg na gyobb te kin té lyű in téz mé nyei se gí tet tek lét rehoz ni.
A ki vá lasz tott gye re kek nek az el ső hét vé gén egy Mad rid kör nyé ki ön kor mány -
za ti ven dég ház ban két na pos in dí tó tá bort szer vez tek, amely ben megis mer ték
egy mást, és sok ér de kes ség gel ta lál koz hat tak a leen dő kép zés sel kap cso lat ban.
A szer ve zők kü lön le ges hang súlyt fek tet tek a gyer me kek szü lei nek be vo ná sá ra



175

A spa nyol ok ta tá si rend szer és a te het ség fej lesz tés kap cso la ta az ESTALMAT-prog ram pél dá ján

és tá jé koz ta tá sá ra, hogy együtt mű kö dő part ne rek nek nyer hes sék meg őket 
(ESTALMAT Mad rid 2011).

A gyer me kek szá má ra a prog ram tel je sen in gye nes és min den szom ba ton
10–13 óráig tar tó fog lal ko zá so kat je lent. Nagy fi gyel met for dí tot tak a prog ram
egyik leg fon to sabb alap el vé re, hogy nem cél a gyer me ket a kép zés so rán ki ra -
gad ni az is ko lai kö zös sé gé ből vagy akár elide ge ní te ni tő le. Nem új, zárt, ma te -
ma ti kai ver seny is tál ló-kö zös ség lét re ho zá sa a cél, ha nem a gyer mek von zal má -
nak meg tar tá sa a ma te ma ti ka iránt, új, ked vé re va ló kö zös ség kiala kí tá sa,
játszva-tanuláson ala pu ló mé lyebb ma te ma ti kai is me re tek átadá sa. A diá kok –
ta ná rai kon ke resz tül – kiala ku ló egye te mi és szak tár gyi kap cso la tai se gí tik ori-
en tá ció ju kat, pá lya vá lasz tá su kat; a rend sze res fog lal ko zá sok, ha son lóan mo ti -
vált tár saik ré vén pe dig is ko lai elő me ne te lük is je len tő sen ja vul. A prog ram elin -
dí tó ja, Miguel de Guzmán már az in du lás évé ben fel hív ta a fi gyel met, hogy a
rend szer csak ak kor vál hat iga zán si ke res sé, ha fi nan szí ro zá sát hosszabb idő re
si ke rül biz to sí ta ni, és az or szág más te rü le tein is be tud ják ve zet ni (Guzmán
1983a). Mint hogy a kép zés a gyer me kek szá má ra tel je sen in gye nes, ezért az el-
 vá rá sok nem ölt het nek kö te le ző jel le get. A prog ram fo lya ma tos sá gá nak fenn tar -
tá sa ér de ké ben ha tal mas szerep há rul a fog lal ko zást ve ze tő ta ná rok ra, mo ti vá ló
kész sé gük re, sze mé lyi sé gük re és a ki dol go zott te ma ti ka pe da gó giai ér té kei re.
A fog lal ko zást ve ze tő ta ná rok sze mé lyi sé ge, pe da gó giai ér zé ke és a te ma ti ka al-
 kot ja a prog ram lé nye gét. A sze mé lyes jel leg meg ha tá ro zó, és iga zi ta nár egyé ni -
sé ge ket igé nyel. Ezek ki vá lasz tá sa és a kö zös ség fo lya ma tos fej lesz té se az in no vá -
ció, amely az ESTALMAT-programot, az ala pí tó 2004-ben be kö vet ke zett ko rai
ha lá la el le né re si ke res sé tet te az egész or szág ban. 

3. A prog ram fi nan szí ro zá sa és a vál la la ti szek tor sze re pe

Az ESTALMAT-prog ram an nak el le né re, hogy tár sa dal mi és szak mai igény hív -
ta élet re, csak ne he zen in dul ha tott el, mert je len tős fi nan szí ro zá si gon dok kal
küsz kö dött már a ter ve zés stá diu má ban. A ta ná rok fel ké szí té se, a fel ké rő levelek
szer kesz té se, ki kül dé se, az is ko lák kal és a je lent ke ző diá kok kal va ló kap cso lat -
tar tás, a je lent ke zők több lép csős szű ré se, és vé gül a he ti rend sze res mun ka olyan
költ sé gek kel járt, amit a prog ram egyet len sze rep lő je sem tu dott kel lő ta pasz ta -
la tok és tá mo ga tók nél kül ma gá ra vál lal ni. A prog ram ki dol go zói nak és tá mo ga -
tók nak sür ge té sé re vé gül a Ki rá lyi Tu do má nyos Aka dé mia 1998-ra megítélt 15
mil lió pe se ta tá mo ga tást, ami vel el kez dőd he tett a prog ram. Ez le he tő vé tet te,
hogy a ki vá lasz tott 25 gye rek két éven ke resz tül, min den szom ba ton a Complu-
tense Egye tem Ma te ma ti kai Ka rán há rom órás spe ciá lis fog lal ko zá son ve gyen
részt. A gyer me ke ket a szü leik hoz ták a fog lal ko zá sok ra, ahe lyett, hogy fut bal -
loz ni vagy té véz ni hagy ták vol na őket, aho gyan más gye re kek kel te szik. Ezek kel
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a gye re kek kel nyolc-, vagy ese ten ként akár há rom fős cso por tok ban fog lal koz -
nak a prog ram ban részt ve vő ta ná rok. A gye re kek úgy te kin te nek a ma te ma ti ká -
ra, mint ked venc já té kuk ra, hob bi juk ra. A Spa nyol Tu do má nyos Aka dé mia és az
egye tem össze fo gá sa, va la mint a kez de ti si ke rek egy re in kább fel hív ták ma guk ra
a vá ro si ön kor mány zat fi gyel mét, így a prog ram rö vi de sen je len tős ön kor mány -
za ti tá mo ga tás sal foly ta tó dott. En nek az in teg rált rend szer nek a kiala kí tá sá ba
kap cso ló dott be az egyik leg na gyobb spa nyolor szá gi mul ti na cio ná lis vál la lat, a
Vodafon. A spa nyol Vodafon Ala pít vány rész vé te le a prog ram ban megad ta azt a
je len tő sé get és pén zü gyi sta bi li tást, amely nek si ke rült beágyaz ni az ESTAL-
MAT-rendszert a spa nyol ok ta tá si rend szer be. Egy nagy te le kom mu ni ká ciós cég
el kö te le ző dé se a prog ram mel lett min den ki vel megérttette, hogy a kép zés nek a
gaz da sá gi élet ben is hasz no sít ha tó táv la tai van nak. A szü lők és az is ko lák egya-
ránt megér tet ték, hogy erő fe szí té seik va ló di be fek te tést je len te nek az or szág és
gyer me keik jö vő jé be, hi szen még a vál la la ti szek tor óriá sai is ko moly tá mo ga tás -
ban ré sze sí tik. A Vodafonnal va ló kap cso lat a gye re kek nek nem csak mo ti vá ciót
és anya gi biz ton sá got je lent, ha nem olyan igé nyes, in tel lek tuá lis ter ve zés sel és
mun ka fo lya ma tok kal va ló megis mer ke dést is, amely rá ve ze ti őket a ma te ma ti ka
és a gaz da sá gi élet kap cso la tai ra (rész le te seb ben ESTALMAT Mad rid 2011).

4. A prog ram or szá gos el ter jesz té se

A Mad rid ban na gyon si ke res nek bi zo nyult prog ram már ter ve zé se pil la na tá ban
az zal szá molt, hogy or szá gos mé re tek ben is al kal maz ha tó rend szer ré vá lik.
Olyan te het ség köz pont-há ló zat lét re ho zá sa volt a cél, amely or szá go san se gít a
ma te ma ti kai te het sé gek felis me ré sé ben és ki mű ve lé sé ben. Olyan há ló zat ról ál-
 mo dott Miguel de Guzmán, amely az egész szak mát ké pes moz gó sí ta ni, nö ve li a
tárgy presz tí zsét, ja vít ja az ok ta tás mi nő sé gét és a ta ná rok nak na gyobb táv la to -
kat kí nál; vég ső so ron pe dig a mo dern spa nyol tár sa da lom in no vá ciós ké pes sé -
geit, ezál tal ver seny ké pes sé gét se gí ti. 

A két éves kur zus tel je sí té se után a diá kok vég bi zo nyít ványt, ún. „ESTAL-
MAT-diplomát” kap nak, amely nek bir to ká ban to vább ra is kap cso lat ban ma rad -
hat nak a rend szer rel, és ta ná raik kal az interneten ke resz tül, va la mint ha von ta
egy al ka lom mal kö zös fog lal ko zá son vesz nek részt. Meg le pő mó don, va ló szí nű -
leg a kö rül te kin tő ki vá lasz tás nak kö szön he tően, az el ső két év fo lyam ban gya-
 kor la ti lag alig volt le mor zso ló dás. En nek meg fe le lően a kí sér le tet an nak min den
ala pí tó ja és fi nan szí ro zó ja si ke res nek mi nő sí tet te. 

A mad ri di si ker csak ha mar or szá gos fi gyel met éb resz tett a kí sér let iránt.
A leg na gyobb ál la mi egye te mek szin te min den au to nó mia te rü le tén kezd ték ter-
 vez ni át vé te lét. 2003-ban a spa nyol Vodafone Ala pít vány tá mo ga tá sá val a prog-
 ra mot ki ter jesz tet ték Ka ta ló niá ra és Burgosra, 2005-ben pe dig Nyu gat- An da lú -
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ziá ra (Se vil la) és a Ka ná ri-szi ge tek re. A Ka ná ri-szi ge tek kor mány za ta és a szi ge -
tek ma te ma ti ka ta ná rai nak Isaac New ton ról el ne ve zett tár sa sá ga min den tá mo -
ga tást megadott a prog ram be ve ze té sé hez. Még ugyaneb ben az év ben Kasztília-
León au to nóm tar to mány több egye te mi szék he lyén is be ve zet ték, így
Valladolidban, Segoviában, Leónban és Zamorában. A kö vet ke ző év ben Ke let-
An da lú zia (Gra na da) is be kap cso ló dott. Az idő köz ben el hunyt ala pí tó ról el ne -
ve zett Kasztília-Leóni „Miguel de Guzmán” Tár sa ság lett a prog ram el ter je dé sé -
nek leg főbb szor gal ma zó ja, szer ve ző je és elő se gí tő je. 2007-ben szer vez te az el ső
vá lo ga tó vizs gát Ga lí cia ESTALMAT-programja. 2008-ban Cantábria is be kap -
cso ló dott. Ma már az or szág leg több tar to má nyá ban je len van az ESTALMAT (1.
áb ra). 

A tar to má nyok ban a tar to má nyi ma te ma ti kai tár sa sá gok és az egye te mek a
legak tí vab bak a prog ram át vé te lé ben, a te het sé ges fia ta lok fel ku ta tá sá ban, az is-
 ko lai ok ta tók meg győ zé sé ben. A prog ram ki ter jesz té sé vel Spa nyolor szág nagy

1. ábra. Az ESTALMAT spanyolországi elterjedtsége (Ministerio de Education 2011)
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lé pést tett a ma te ma ti kai te het sé gek fel ku ta tá sa és fej lesz té se te rén. Ez már né-
 hány éven be lül fé nye sen beiga zo ló dott a ha zai és nem zet kö zi ma te ma ti kai ver-
 se nye ken. 

5. Az ESTALMAT kiala kí tá sa

A prog ram si ke re azon mú lik, hogy a szer ve zés, a hát tér mun ka és a gye re kek kel
va ló fog lal ko zás szín vo na la fo lya ma to san fenn tud ja-e tar ta ni a gye re kek és csa-
 lád jaik, a tár sa da lom és a szak ma ér dek lő dé sét. Az egye te mi ok ta tók és a köz ok -
ta tá si in téz mé nyek ma te ma ti ka ta ná rai ad ják azt az ala pot, ami re épí te ni le het.
Együtt mű kö dé sük a te ma ti ka ki dol go zá sá ban és a cso por tok irá nyí tá sá ban az
egész prog ra mot meg ha tá roz za. Te hát a prog ram legalább olyan fon tos ré sze a
ta ná rok és a rend szer fel ké szít ése a gye re kek fo ga dá sá ra, mint a gye re kek szá má -
ra a he lyes te ma ti ka összeál lí tá sa, a gye re kek ki vá lasz tá sa és a fog lal ko zá sok le-
 bo nyo lí tá sa. Min den au to nó mia te rü le tén együtt mű kö dő part ner a már em lí tett
szer ve ze te ken kí vül a CSIC, a Leg fel ső Ku ta tá si Tu do má nyos Ta nács (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas), egy or szá gos szin tű tu do má nyos szer-
 ve zet, amely a tu do má nyos ku ta tá so kat koor di nál ja, mi nő sí ti, ese ten ként se gít a
fi nan szí ro zás ban. 

Lét re kel lett hoz niuk a meg fe le lő egye tem kö zi nyil vá nos ság fó ru mait is. Az
egy re ter je dő ESTALMAT-szervezetek bel ső nyil vá nos sá gá nak meg te rem té sében
az interneté volt a ve ze tő szerep. Min den ESTALMAT-programról tá jékoz ta tást
kí nál az Estímulo del Talento Matemático (2011) ol da la, a www.estalmat.org in-
ternetes por tál. Ezenkí vül min den egyes köz pont sa ját nyil vá nos ság gal is ren del -
ke zik, több nyi re az interneten. Ahogy egy re töb ben is mer ték meg a prog ram lé-
 nye gét, úgy nőtt a prog ram ra je lent ke zők szá ma. Ma or szá go san több mint 500
diák vesz részt a kép zés ben a kü lön bö ző au to nó miák te rü le tén. 

5.1. Fel vé te li el já rás

Min den ESTALMAT-képzés kö vet te az ala pí tó ja vas la tát, így bár hol is szer ve zik,
egy év fo lyam leg fel jebb 25 diák kal in dul hat. 2003-tól, a prog ram ki ter jesz té sé vel
kiala kult a fel vé te li vizs ga, il let ve a vá lo ga tás vég le ges rend je is. Azok a gye re kek,
akik ta ná ri aján lás sal vagy egyéb mó don el jut nak a prog ram ka pu já ba, egy spe-
 ciá lis és meg le he tő sen ter je del mes, két és fél órás tesz tet ír nak, amely igyek szik
fel de rí te ni prob lé ma megol dó ké pes sé gü ket, ma te ma ti kai ér zé kü ket, fi gyel mü -
ket, krea ti vi tá su kat. Az idő sebb és a fia ta labb je lent ke zők ugyanazt a tesz tet ír -
ják, hi szen a felada tok nem kap cso lód nak a már meg szer zett ma te ma ti kai tu dás -
hoz. A tesz te ket ter mé sze te sen név nél kül, zárt bo rí té kos azo no sí tó val ad ják be a
gye re kek. Ezt egy na gyon kö rül te kin tő sze mé lyes meg hall ga tás kö ve ti, ahol
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nem csak a gye re kek kel, ha nem szü leik kel is be szél get nek. (Hi szen meg fe le lő
csa lá di hát tér és tá mo ga tás nél kül a gye rek nem lesz ké pes fo lya ma to san ele get
ten ni a prog ram kö ve tel mé nyei nek.) 

5.2. Az ESTALMAT élet for ma-a la kí tó

A he ten te tar tott fog lal ko zá so kon kí vül rend sze re sen tar ta nak ma te ma ti kai sze-
 mi ná riu mo kat, kon fe ren ciá kat a prog ram ban részt  ve vő gyer me kek nek és ta ná -
rok nak. Hall ga tói igé nyek nek meg fe le lően jött lét re az ESTALMAT Diák szö vet -
ség. A szö vet ség sze ret né elér ni, hogy a két éves kép zés alatt lét re jött hall ga tói és
szak mai kö te lé kek szo ro sab bá vál ja nak, és a kép zé si idő el múl tá val se szűn je nek
meg. Hosszú tá von olyan szak mai szö vet ség kiala kí tá sát cé loz ták meg, amely
tag jait élet hosszig se gí ti tu do má nyos, szak mai, szer ve ze ti és in teg rá ciós sí kon, és
mun ká já val hoz zá já rul a ma te ma ti ka tár sa dal mi presz tí zsé nek emel ke dé sé hez.
Az ESTALMAT-program és a Diák szö vet ség ele ven tu do má nyos éle tet él, tag jait
el lát ja in for má ció val a spa nyol és a nem zet kö zi ma te ma ti kai élet ről, fel hív ja a fi-
 gyel met a megol dan dó prob lé mák ra, szak mai prog ra mok ra, ösz tön dí jak ra, pá-
 lyá za tok ra, ver se nyek re. A két éves kép zés vé gén, a te rü le ti au to nó mia ve ze tői és
a prog ra mot tá mo ga tó in téz mé nyek irá nyí tói ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad ják át
az ESTALMAT-diplomákat, amely ről a he lyi és or szá gos mé dia is be szá mol, va-
 la mint a ma te ma ti kai és egye te mi szak saj tó rész le te sen is ír. 

5.3. A prog ram bel ső felépí té se

Min den te rü le ti prog ram tel jes au to nó miá val ren del ke zik, de a szak mai irá nyí -
tás főbb vo na lak ban meg ha tá roz za azt a te ma ti kát, amit kö vet ni ja va sol. Az a
leg fon to sabb, hogy a megol dan dó felada tok és a fel dol go zott prob lé mák kap cso -
lód ja nak a diá kok ad di gi is me re tei hez, fon tos sá gu kat azon nal lás sák át, és olyan
új prob lé má kon va ló gon dol ko dást se gít se nek, ame lyek tar tó san ké pe sek fog lal -
koz tat ni őket. A fel ve tett prob lé mák nagy ré sze mé lyeb ben ve ze ti be őket olyan
kér dé sek be, mint a kom pu te rek vir tuá lis vi lá ga, a vi deojá ték-ter ve zés, geo met -
riai alap el vek, a di men ziók prob lé mái, fi zi kai je len sé gek ma te ma ti kai to vább -
gon do lá sa stb. Az ér de kes té ma fel ve tés és a kis cso por tos gon dol ko dás, a team-
mun ká ban elért si ke rek ha tal mas mo ti vá ló erőt je len te nek a diá kok szá má ra
(Universia España 2011)

Az 1. táb lá zat a 2010/11-es tan év ESTALMAT-te ma ti ká ját mu tat ja be a Va-
 len ciai Ön kor mány zat te rü le tén. 
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1. táb lá zat. A 2010/11-es tan év ESTALMAT-te ma ti ká ja (For rás: http://personales.upv.es
/almimon/Calendario Primero 2010–11.pdf)

Sor szám Dá tum Té ma

okt. 2. Kez dő tá bor

16. Hi va ta los meg nyi tó ja a 2010–11-es kur zus nak, ebéd del

1. 23. A kez det prob lé mái. Stra té giák I.

2. nov. 6. Ma te ma ti kus nak ta nu lunk I és II.

3. 13. Stra té giák II. (szá mok és pa ri tás)
Geo met ria szá mí tó gép pel

4. 20. Szá mo lá si tech ni kák I.
A csi gák mű vé sze te

5. 27. Be ve ze tés a grá fok ba I.
Pi ta go ra szi hár ma sok

6. dec. 11. Va ló szí nű ség I és II.

7. 18. Matemàtiques a l’esprit

8. jan. 15. Lo gi kai já té kok I és II.
Alap ve tő, ked ves Watson!

9. 22. A zsi nór kez de te I.
Szá mí tó gé pes geo met ria

10. 29. Össze ku szá ló dunk a grá fok kal II.
Sík geo met ria I.

11. febr. 5. Lá to ga tás a CSIC egy tu do má nyos köz pont já ban

12. 12. Ma te ma ti ka a mo zi ban

13. 19. A tör tek ti tok za tos vi lá ga I és II.

14. 26. Szá mo lá si tech ni kák II.
Tér geo met ria

15. márc. 5. Nap órák
Ki rán du lás

16. 12. Az óra arit me ti ká ja
Az aranyszá mok szép sé ge

17. ápr. 9. A zsi nór kez de te II.
Optimizáció

18. 16. Ma te ma ti kai Olim pia

19. máj. 7. Po li go nok
Sík geo met ria II.

20. 14. Az óra arit me ti ká ja
A pont és a fo lya mat prob lé mái

21. 28. Zá ró fog lal ko zás
Bú csú ebéd
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Mint lát ha tó, ma ga a te ma ti ka is tar tal maz kö zös ség épí tő ele me ket. Ilyen a
ki rán du lás, a ku ta tó in té zet meg lá to ga tá sa, vagy a kez dő- és bú csú ebéd. A Ma te -
ma ti kai Olim pia kü lön fog lal ko zá si na pot ka pott, mert Spa nyolor szág nagy 
am bí ció val kezd te meg a fel zár kó zást a ma te ma ti ká ban legered mé nye sebb nem-
 ze tek hez. No ha a prog ram ki mon dot tan nem kö zös sé gük től elide ge ne dett tu dó -
so kat akar ne vel ni, a tel je sít mény ké pes tu dás meg szer zé sé nek le he tő sé gét min-
 den kép pen sze ret né szá muk ra biz to sí ta ni, il let ve őket ar ra mo ti vál ni. Nagy
pub li ci tást kap a diá kok szá má ra elér he tő ma te ma ti kai erő pró bák ra va ló fel ké -
szü lés se gí té se. Eb ben szo ro san együtt mű kö dik a prog ram az is ko lai fel ké szí tő
ta ná rok kal. A leg fon to sabb a meg fe le lő in for má ció és a mo ti vá ció. Aki egy szer
ráérez a ver seny zés ízé re, azt szin te le he tet len vissza tar ta ni a ver seny zés től, tu dá -
sa fo lya ma tos nö ve lé sé től. Akár csak az él sport ban, itt is elin dul nak azok a po zi -
tív fo lya ma tok a sze mé lyi ség fej lő dé sé ben, ame lyek a diá kot al kal mas sá te szik a
helyt ál lás ra a leg job bak kö zött. 

6. A prog ram ha tá sa a spa nyol ma te ma ti kai élet fej lő dé sé re

Az el múlt év ti zed ben a ma te ma ti ka na gyot fej lő dött Spa nyolor szág ban. A te het -
sé gek fel ku ta tá sa és ki bon ta koz ta tá sa te rén mu ta tott fej lő dés szin te azon nal
meg je lent a spa nyol ma te ma ti ku sok ered mé nyei ben, nem zet kö zi ak ti vi tá sá ban.
Kü lö nö sen na gyot fej lő dött a spa nyol rész vé tel a ma te ma ti kai ver se nye ken.
2006-ban az or szág ren dez te meg a Nem zet kö zi Ma te ma ti kai Kong resszust, és
egy re ered mé nye seb ben sze re pel nek a spa nyol gye re kek a ma te ma ti kai Diák -
olim piá kon. 2008-ban Mad rid már Ma te ma ti kai Diák olim piát ren de zett, ame-
 lyen a spa nyol vá lo ga tott há rom bronz ér met és há rom di csé rő ok le ve let szer zett.
A hat fős spa nyol vá lo ga tott ból né gyen résztvettek a mad ri di ESTALMAT-prog-
ramban! Az or szá gok rang so rá ba ugyan még Spa nyolor szág nem szól hat be le
meg ha tá ro zóan, de az or szág ban ér ző dik a szisz te ma ti kus mun ka, a ter mé szet -
tu do má nyok és a ma te ma ti ka irán ti egy re nö vek vő el kö te le ző dés, amely a ma te -
ma ti kai te het sé gek fel ku ta tá sá ban és gon do zá sá ban olyan szé pen megmu tat ko -
zik az ESTALMAT-programban. Ma már ter mé sze tes, hogy köz pon ti, re gio ná lis
és ön kor mány za ti tá mo ga tás irá nyul er re a te rü let re. Vagyis lát ha tó, hogy a Bar-
 ce lo nai Olim pia ha tá sa a sport élet re nem egye di je len ség. Spa nyolor szág min-
 den te rü le ten sze ret né el fog lal ni he lyét a leg fej let tebb or szá gok kö zött, így az ok-
 ta tás, a ku ta tás és a te het ség fej lesz tés te rü le tén is nagy erő fe szí té se ket tesz.



III. ÖSSZEGZÉS

Spa nyolor szág csak las san vet te tu do má sul, hogy kö zép ko ri–új kor ele ji vi lág -
ha tal mi sze re pét el ve szí tet te, és sok szem pont ból Eu ró pa fé lig-med dig el szi ge -
telt, le sza ka dó tár sa dal má vá vált. A 20. szá zad de mok ra ti kus vál to zá sai, majd az 
Eu ró pai Unió hoz tör tént csat la ko zá sa kö vet kez té ben a kül ső és bel ső kény sze rek
(le he tő sé gek) ha tá sá ra ro ham lép tek ben kez dte be hoz ni min den le ma ra dá sát.
Gaz da sá gá nak és tár sa dal mi éle té nek fej lesz té sé ben nagy fi gyel met for dí tott az
Eu ró pai Unió jó gya kor la tai nak át vé te lé re. Uniós tag ként ha ma ro san szem be ta-
 lál ta ma gát a szak em ber hiánnyal, kü lö nö sen a jól kép zett mű sza ki ér tel mi ség te-
 kin te té ben, és a so kol da lúan tá jé ko zód ni ké pes, nyelv is me ret tel ren del ke ző, ru-
 gal mas, élet hosszig ta nul ni ké pes ok ta tói és tiszt vi se lői kar hiá nyá val. Megol dást
csak ok ta tá si rend sze ré nek kor sze rű sí té sé től vár ha tott.

Az ál la mi ok ta tás fo lya ma tos fej lesz té sé vel, mo der ni zá lá sá val, a ta ná ri pá lya
von zó vá té te lé vel (az or szá gos át lag hoz mér ten ver seny ké pes fi ze tés sel), de cent -
ra li zált, de meg fe le lően mű kö dő mi nő ség biz to sí tá si rend szer rel elér te is ko la há -
ló za tá nak az eu ró pai át lag hoz va ló iga zí tá sát. Nagy erő fe szí té se ket tett a nyelv ta -
nu lás tár sa dal mi presz tí zsé nek nö ve lé sé re és a leen dő spa nyol szak em be rek
nyel vi kép zé sé re. Má ra Spa nyolor szág ban a pe da gó gus pá lya biz tos meg él he tést
ad és von zó. A ta ná rok szak mai te kin té lye egé szen a legutób bi éve kig nö ve ke -
dett, és a leg fej let tebb or szá gok köz ok ta tá sá ban ta pasz tal ha tó pe da gó gus-te kin -
tély vesz tés az or szág ban ma még csak ke vés sé mu tat ko zik. Az or szág a le gá lis és
il le gá lis be ván dor lás egyik leg ked vel tebb cé lor szá ga. Az eb ből fa ka dó prob lé -
mák má ra meg ha lad ták az or szág te her bí ró ké pes sé gét. Kü lö nö sen a köz ok ta tás
és a kö ze gész ség ügy te rü le tén je lent kez nek ne héz sé gek. A fel zár kóz ta tás és a
szín vo na las kép zés egy re na gyobb erő fe szí tést igé nyel, mi köz ben a be ván dor lók
er re szo ru ló, spe ciá lis fog lal koz ta tást igény lő gyer me kei egy re na gyobb há nya -
dot tesz nek ki a ta nu lók kö zött, nyo más alatt tart va az eu ró pai fő irá nyok hoz 
va ló al kal maz ko dás kény sze re alatt fej lő dő rend szert. 

A ta ná rok kép zé se le het a jö vő ge ne rá ciók mi nő sé gi ok ta tá sá nak az alapja.
A sok erő fe szí tés el le né re ma még na gyon je len tős kü lönb sé gek mu tat koz nak a
pe da gó gu sok szín vo na lá ban, gyak ran még egy ön kor mány za ton be lül is. Az al -
só ta go za to kon or szág szer te jól mű kö dik a nem ze ti ha gyo má nyo kat ápo ló mű-
 vé sze ti kép zés (ének-ze ne, nép tánc, fla men co stb.), és egy re ko mo lyab ban ve szik
a te het sé gek felis me ré sét is, bár ez még nem ál ta lá no sít ha tó. A köz ok ta tás ban a
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men tor tí pu sú ta nár igen rit ka, men to ri prog ra mok csak az utób bi idő ben tör-
 nek elő re. Las san kez di át jár ni a spa nyol tár sa dal mat, hogy az is ko la nemcsak
ala po kat és ké sőbb szak mát ad, ha nem élet hosszig tar tó ta nu lás ra ké szít fel.
A Dá niá ra vagy Finnor szág ra jel lem ző nép fő is ko lai moz ga lom még nem vert
gyö ke ret, de sok ci vil és egy há zi kez de mé nye zés in dult már az észa ki or szá gok
pél dá ját fel hasz nál va. 

A ma te ma ti ka ok ta tá sá nak na gyon ne héz hely ze te hív ta élt re az ESTAL-
MAT-programot, amely a meg fe le lő élet kor ban igyek szik olyan fi gyel met for dí -
ta ni a ma te ma ti ká ban te het sé ges gye re kek re, ame lyet a ha gyo má nyos köz ok ta -
tás ban ne héz biz to sí ta ni. Két éves kép zés so rán a ki vá lasz tott gye re kek min den
szom ba ton há rom órán át kis cso por tok ban, men to rok kal fog lal koz nak ma te -
ma ti kai kér dé sek kel, egy jól összeál lí tott te ma ti ká hoz iga zod va. A gye rek is ko lá -
ja, a te rü le ti egye tem, a re gio ná lis ön kor mány zat, a Ki rá lyi Tu do má nyos Aka dé -
mia, a Leg fel ső Tu do má nyos Ku ta tá si Ta nács és a spa nyol Vodafone Ala pít vány
együtt mű kö dé se ga ran tál ja a kép zés si ke rét. A részt ve vő gye re kek nem csak a
ma te ma ti kai kér dé sek be nyer nek be te kin tést, ha nem át fo gó is me re te ket sze rez -
het nek a tár sa da lom mű kö dé sé ről, a tu do mány je len tő sé gé ről és a kö zös sé gi
mun ka, a tel je sít mény, a szor ga lom fon tos sá gá ról. Ha son ló ér dek lő dé sű tár sak -
kal dol goz hat nak együtt, és – no ha is ko láik ban ta nul nak to vább ra is – fia tal fel-
 nőtt éle tü ket ko moly szak mai is me ret sé gek kel kezd he tik. Ezek a leg több is ko -
lásko rú gye rek nek csak jó val ké sőbb adat nak meg, de egy ré szük nek ta lán
so ha sem. Spa nyolor szág köz ok ta tá si rend sze re – no ha eu ró pai min tá kon épül –
még sok ele mé ben a ná lunk is is mert po rosz rend szer me rev sé gét mu tat ja, bár
az or szág de cent ra li zált jel le ge miatt ez el ső lá tás ra nem szem be tű nő. A rend szer
te he tet len sé ge elég nagy, de ép pen a te het ség fej lesz tés sel kap cso la tos kény szer
mu tat ja, hogy meg fe le lő mo ti vá ció mel lett ru gal mas és be fo ga dó le het. 

Az ESTALMAT-rendszer olyan te het ség pont-há ló zat az or szág ban, amely
konk rét tan tárgy hoz kap cso ló dóan a legát fo gób ban mu tat ja a te het ség fej lesz tés -
ben elért spa nyol el mé le ti si ke rek gya kor la ti al kal ma zá sát. 
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I. BE VE ZE TŐ

1. Szin ga púr ról

1.1. Tár sa dal mi-po li ti kai be ren dez ke dés

Szin ga púr az egyen lí tő től egy fok kal észak ra fek vő, alig 700 km2-es dél ke let-
 ázsiai vá ros ál lam. A brit gyar ma to sí tás ide jét megelő zően a mai Szin ga púr ha lá -
szok ál tal alig la kott te le pü lés volt a Ma láj-fél szi get dé li csücs kén. A tér ség ro ha -
mos fej lő dé se ak kor kez dő dött meg, ami kor a Brit Ke let- in diai Tár sa ság
kép vi se lő je ként Stamford Raffles 1819-ben szer ző dést kö tött a Johore Szul ta ná -
tus sal, mi sze rint a kis szi ge ten ki kö tőt ala kít ki, s en nek mű köd te té sé hez egy te-
 le pü lést hoz lét re. Ek kor tól kezd ve Szin ga púr tör té ne te a be ván dor lá sok és az ál-
 lan dó tár sa dal mi-gaz da sá gi fej lő dé sért tett erő fe szí té sek tör té ne te. Többek
között a ki kö tő jé nek kö szön he tően a szi get or szág 100 év alatt a tér ség egyik fon-
 tos gaz da sá gi cent ru ma lett, s brit ko ro na gyar mat ként még je len tős ka to nai tá-
 masz pon tot is mű köd te tett. An nál vá rat la nabb volt, ami kor 1942-ben, a má so -
dik vi lág há bo rú ide jén a japán csa pa tok vi szony lag könnye dén és egy ben a
bri te ket meg szé gye ní tő mó don el fog lal ták az ad dig ra már kiemelt stra té giai je-
 len tő ség gel bí ró kis or szá got. 

1945-től Szin ga púr is mét brit ko ro na gyar mat ként mű kö dött, de csak 1959-
ig, ami kor is el nyer te az önigaz ga tás jo gát. Ek kor az or szág la ko sai úgy dön töt -
tek, hogy a Ma láj Ál lam szö vet ség hez csat la koz nak. Ám az egy re erő sö dő el len -
té tek miatt ez a szö vet ség igen ha mar fel bom lott, és 1965-ben Szin ga púr –

* ELTE Pe da gó giai és Pszi cho ló giai Kar Interkulturális Pszi cho ló giai és Pe da gó giai Köz pont
1 Je len ta nul mány ké szí té sé nek ide jén a szer ző az OTKA K-68279. sz., va la mint az OTKA 
K-79143 sz. ku ta tá si tá mo ga tá sá ban ré sze sült.

Gor don Győ ri János*,1

Te het ség gon do zás Dél ke let-Ázsiá ban: 
A szin ga pú ri pél da
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aka ra tá tól füg get le nül, sőt az zal szem ben – ön ál ló ál lam má lett. Az or szág élé re a
People’s Action Party (PAP), il let ve an nak ve ze tő je, Lee Kuan Yew2, egy mű velt,
am bi ció zus fia tal po li ti kus ke rült, aki az tán az or szág ka riz ma ti kus ve ze tő je ként
30 év alatt „a har ma dik vi lág ból az el ső be” (Ju 2003) ve zet te or szá gát.

1.2. Gaz da ság

Lee Kuan Yew-nak kö szön he tően az 1960-as évek ele jén a még gyen gén fej lett
vá ros ál lam má ra a vi lág egyik legerő sebb gaz da sá ga lett, amely ben az egy fő re
ju tó GDP körülbelül 40 000 USD-nek fe lel meg. A gaz da sá got lé pés ről lé pés re,
szisz te ma ti ku san, köz pon ti ál la mi dön té sek so rá val emel ték fel. A „túlélés fá zi -
sá ban” (Ju 2003), 1959 és 1978 kö zött elő ször a ki kö tőt mo der ni zál ták, és épí tet -
tek kö ré töb bek kö zött olyan olaj fel dol go zó ipart, amely a tér ség ben a mai na pig
is egye dül ál lóan fej lett tech ni ká jú. Ez zel egy idő ben biz ton sá gos, az ame ri kai és
más be fek te tők szá má ra is von zó bank rend szert ala kí tot tak ki. 

A ra pid gaz da sá gi fej lő dés évei ben már a jö vő re is gon dol tak, s meg ter vez ték,
mi kép pen lép het majd át Szin ga púr az in ten zív gaz da ság kor sza ká ba, s on nan a
to váb bi ma gas la tok ra. A „hatékonyság-vezérelte” gaz da ság (1979–1996) pe rió -
du sá ban a ter me lést a nagy munkaerő-igényű ipar ágak ról el kezd ték átál lí ta ni a
ma ga sabb szak tu dást igény lő ága za tok ra. Ezzel elérték, hogy az or szág az 1990-
es évek vé gé re a tu dás ala pú, tu dás in ten zív gaz da sá gok egyik el ső min ta pél dá já -
vá le gyen. A mai Szin ga púr a globalizálódott vi lág gaz da ság egyik mo tor ja ként
egész sor tu dás ala pú ipar ág ban tölt be ve ze tő sze re pet, így pél dául a bio tech no -
ló giá ban. 

Nyil ván va ló, hogy eb ben a fej lő dés ben az ok ta tás ügy, azon be lül pedig a te-
 het ség gon do zás is kulcs sze re pet kel lett hogy játsszon. Ugyanak kor nem le het 
el fe lej te ni, hogy az el múlt év ti ze dek rob ba nás sze rű gaz da sá gi vál to zá sá ban a
Szingapúrba érkező mintegy egy mil lió ven dég mun kás nak és emig ráns nak is
meg ha tá ro zó sze re pe volt, akik kö zött sok ma ga san kép zett, nem zet kö zi leg is ki-
 ma gas lóan te het sé ges szak em ber – sőt több No bel-dí jas is – ta lál ha tó (OECD
2010).

1.3. Né pes ség

Lee Kuan Yew és az ál ta la ve ze tett PAP cél ja nem csak az volt, hogy Szin ga púr ból
a tér ség vib rá ló gaz da sá gú or szá gát, az egész ré gió fej lő dé sé ben meg ha tá ro zó

2 Azo kat a tu laj don ne ve ket, ame lyek nek nincs köz ke le tűen el ter jedt ma gyar meg fe le lő je, an go lo -
san ír juk.
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sze re pet ját szó köz pon tot hoz zon lét re, ha nem az is, hogy mindez egy bé ké ben
és har mó niá ban fej lő dő tár sa da lom ban va ló sul jon meg, amely ben a 74% kí nai,
14% ma láj, a 9%-ot ki te vő in diai, va la mint a 2–3%-os arány ban je len lé vő arab és
nyu ga ti ál lam pol gár egyaránt szin ga pú ri iden ti tás sal ren del ke zik és egyet len kö -
zös cé lért, Szin ga púr sza ka dat lan fej lő dé séért dol go zik. 

A mindössze 5 mil lió la ko sú or szág nem csak sok nem ze ti sé gű, ha nem en nek
meg fe le lően sok nyel vű is. Mind a kí nai, mind az in diai né pes ség több tu cat kü-
 lön fé le anya nyelv vel, il let ve anya nyel vi nyelv já rás sal ren del ke zik, mi köz ben az
ok ta tás nyel ve az an gol, hi va ta los, szim bo li kus ál la mi hely ze tek ben pe dig – pél-
 dául a him nusz ese tén – a ma láj (Gor don Győ ri 2011; Göransson 2010). Ha son -
ló képp sok szí nű az or szág a val lás te rén is: a do mi náns budd hiz mus (42%) mel-
 lett egyen lő arány ban van je len az isz lám és a ke resz tény ség (15-15%). De
hin duk, taois ták, sőt egé szen ki csiny arány ban még zsi dó és más val lá súak is él -
nek Szin ga púr ban. 

Az ön ál ló Szin ga púr tör té ne té nek kez de tén Lee Kuan Yew szá má ra nem is
annyi ra az or szág nem ze ti-nyel vi-val lá si sok fé le sé ge je len tett nagy ki hí vást,
mint in kább az ezen be lü li tár sa dal mi, gaz da sá gi, szo ciá lis és kul tu rá lis egyen-
 lőt len sé gek, konk ré tan a kí nai kö zös ség do mi nan ciá ja, szin te min den te kin tet -
ben. An nak ér de ké ben, hogy mégis hosszú táv ra szó lóan kohézív tár sa dal mat
hoz has sa nak lét re, nem csak a jo gi egyen lő sé get te rem tet ték, il let ve erő sí tet ték
meg, ha nem do mi náns sá kel lett ten ni a meritokratikus alap el ve ket is. Vagyis azt,
hogy dön tően a sze mé lyes tel je sít mény ha tá roz za meg az egyé nek tár sa dal mi
hely ze tét és az ab ban va ló elő re ha la dást, ne pe dig egyéb tényezők (csa lá di hát tér,
val lá si cso port stb.). Eh hez a tár sa da lom ban ál ta lá ban, azon be lül pe dig kü lö nö -
sen az ok ta tás ban vi lá go san össze mér he tő vé kel lett ten ni a tel je sít mé nye ket, és
olyan rend sze re ket és mű kö dés mó do kat kel lett lét re hoz ni, ame lyek ben a ma ga -
sabb tel je sít mény re va ló ké pes ség, il let ve a jobb tel je sít mény meg fe le lő tár sa dal -
mi tá mo ga tás ban és elis me rés ben ré sze sül. Mindeb ből lo gi ku san kö vet ke zik,
hogy az ok ta tá si le he tő sé gek te kin te té ben ér tett egyen lő ség meg te rem té se és
fenn tar tá sa mel lett Szin ga púr ban a te het sé ges gye re kek azo no sí tá sa és spe ciá lis
ne ve lé se is a kez de tek től fog va ki tün te tett cél volt, olyan pe da gó giai te vé keny ség,
amely nem hogy ál la mi el lenál lás ba vagy az ok ta tás po li ti ku sok szak mai am bi va -
len ciái nak aka dá lyai ba, netán a hétköznapi emberek ellenérzésébe üt kö zött vol -
na, ha nem fo lya ma to san erős, sőt egy re erő sö dő tá mo ga tás ban ré sze sült. Mond-
 ha tó, hogy Szin ga púr te het ség ba rát tár sa da lom. 
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2. Az or szág ok ta tás ügyé nek ál ta lá nos  jel lem zői

2.1. Az ok ta tás szer ke ze te, szint jei 

Az ok ta tás Szin ga púr ban 7 éves kor ban kez dő dik. Az úgy ne ve zett ala po zó sza-
 kasz négy éven át tart, amely re két év orien tá ciós sza kasz épül. Ezek ben az évek-
 ben a hang súly az an gol nyel ven (mint az ok ta tás nyel vén), a ma te ma ti kán és az
anya nyel ven nyug szik, ame lyek hez ké sőbb a ter mé szet tu do má nyos tár gyak is
csat la koz nak. Ötö dik től a gye re kek tan tár gyak sze rint szétosz tott cso por tok ban
ta nul nak. 

A kö vet ke ző is ko la fo ko za ton, a kö zép fo kú ok ta tás el ső négy évé ben több fé le
sáv ra ke rül nek a ta nu lók. A „spe ciá lis” sáv az is ko lai tel je sít ményt te kint ve a leg-
 fel ső 10%-ba sorolható ta nu ló kép zé si irány vo na la: az e sáv ban ok ta tott gye re -
kek az an golt, il let ve az anya nyel vü ket (ma láj, kí nai stb.) a leg ma ga sabb nyel vi
szin ten ta nul ják. A spe ciá lis sá vot az „exp ressz” és a „nor mál aka dé mi kus”, il let -
ve „nor mál szak mai” ne vű kép zé si sáv kö ve ti, csök ke nő aka dé mi kus szín vo nal -
be li jel lem zők kel. Mindamel lett szo ká sos eset ben a szin ga pú ri is ko lák ban 2-2
egy más mel let ti kép zé si sá vot mű köd tet nek. Te hát pél dául a spe ciá lis sáv és az
exp ressz, vagy az exp ressz és a nor mál aka dé mi kus kép zé si sáv ke rül egy in téz -
mény be. Vagyis ha egy ko ráb ban gyen géb ben tel je sí tő ta nu ló tel je sít mé nye ja -
vul, vagy egy ko ráb ban jól tel je sí tőé rom lik, ak kor egy in téz mé nyen be lül is le he -
tő sé ge van át ke rül nie a má sik kép zé si sáv ra.

Az an gol ok ta tás min tá já ra a 17–18 éves ta nu lók kb. 30%-a (OECD 2010)
úgy ne ve zett ma ga sabb vagy fel ső kö zép is ko lá ba (ju nior college-ba) lép. Ez két
év idő tar ta mú kép zést biz to sít, tan tár gyi szer ke ze té ben, óra tí pu sai ban, ta ní tá si
tar tal mai ban már a fel ső ok ta tás ra ké szít ve elő a fia ta lo kat (Gor don Győ ri 2006).
A töb bi to vábbta nu ló po li tech ni ku mi (43%), il let ve tech ni kai kép zés be ke rül
(22%). Meg jegy zen dő, hogy Szin ga púr ban sok te kin tet ben a szak mai kép zés is
igen ma gas szín vo na lú, úgy hogy egyes szak ér tők en nek a kép zé si irány nak a ki-
 ma gas ló tel je sít mé nyé ben (is) lát ják a szin ga pú ri fej lő dés ma gya rá za tát (OECD
2010).

2.2. Sze lek ciós me cha niz mu sok az ok ta tás ügy ben

A szin ga pú ri ok ta tás szin te min den szint jét erős vizs ga rend szer jel lem zi. Té-
 mánk szem pont já ból a leg fon to sabb ezen be lül az, hogy 1984 óta már az ala po zó
szint (ele mi is ko la) 3. osz tá lyá ban le foly tat nak egy két for du lós te het ség azo no sí -
tá si vizs gá la tot, amely nek se gít sé gé vel az in tel lek tuá li san te het sé ges gye re ke ket
igye kez nek azo no sí ta ni. 
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A szo ká sos fej lesz tés ben, vagyis nem te het ség kép zés ben részt ve vő ta nu lók a
6. osz tály után le tesz nek egy PSLE ne vű vizs gát (Primaty School Leaving Exami-
nation /ál ta lá nos is ko lai zá ró vizs ga/), majd a kö zép is ko la vé gén a camb ridge-i
vizs ga GCE-O (ál ta lá nos) szint jét, míg a ju nior college vé gén GCE-A szin tű (ha -
la dó) vizs gá ját. Az, hogy a szin ga pú ri ta nu lók tel je sít mé nyét a camb ridge-i vizs-
 ga rend szer se gít sé gé vel mé rik, egy ben nem zet kö zi leg is fo lya ma to san össze-
 mér he tő vé te szi ered mé nyei ket. 

2.3. Is ko lá zott sá gi mu ta tók

Szem ben a Szin ga púr szá má ra ma ver seny tár sat je len tő Ko reá val vagy Ja pán nal 
– ahol a 20. szá zad legele jé re gya kor la ti lag már 100%-ban meg szűnt az analfabé-
tizmus –, ami kor az „Orosz lán vá ros” az 1950-es évek ben el nyer te füg get len sé -
gét, az ak kor alig 2 mil liós la kos ság na gyob bik ré sze írás-ol va sás kép te len volt.
Ma a 10 éves kö te le ző ok ta tást egy-egy ko rosz tály 95–98%-a vég zi el (OECD
2010). Vagyis az idő sebb és a fia ta labb ko rosz tály is ko lá zott sá ga kö zött je len tős
kü lönb ség van. Ki ter jed ez a nyel vi is me re tek re is: míg az idő sebb ko rosz tály
nem kis ré sze csu pán az anya nyel vén be szél jól – ami al kal ma sint nem más, mint
a kí nai vagy az in diai nyelv va la mely rit ka nyelv já rá sa –, és leg fel jebb egy na gyon
egy sze rű sí tett nyelv ta nú, spe ciá li san szin ga pú ri an golt, a szinglist be szé li (Gor -
don Győ ri 2011), ad dig a fia ta lab bak nagy ré sze jól tud an go lul, mint hogy ez az
ok ta tás el ső nyel ve. 

Mint a fen teb bi ada tok ból lát ha tó, a 11–12. tan év so rán a kö zép is ko lai ko r-
osz tály nak csak egy ki seb bik ré sze, a ju nior college-okba já ró ta nu lók azok, akik
egyér tel műen egye te mi kép zés re ké szül nek. Szin ga púr nak mindössze né hány
fel ső ok ta tá si in téz mé nye van, eb ből is kö vet ke zően na gyon kom pe ti tív az ezek -
be va ló be ju tás. A National University of Sin ga po re, a Nanyang Technological
University, a Sin ga po re Management University, il let ve az újon nan ala pí tott Sin-
 ga po re University of Technology and De sign, va la mint a Sin ga po re Institute of
Technology Ke let-Ázsia leg jobb egye te mei kö zé tar toz nak, még ha vi lág vi szony -
lat ban in kább csak az el ső 100 kö zött vagy után he lyez ked nek is el. 

2.4. Az ok ta tás ügy erős sé gei és prob lé mái

A nem zet kö zi fel mé ré sek ered mé nyei sze rint a szin ga pú ri ok ta tás év ti ze dek óta
a vi lág egyik legered mé nye sebb je (OECD, 2010). A ta nu lók tel je sít mé nye ma te -
ma ti ká ban ki ma gas ló. A 2003-as Trends in Mathematics and Science Study-ban a
szin ga pú ri ta nu lók 44%-a olyan ered ményt ért el, mint a vi lág más or szá gai ban a
leg jobb 7% (Gor don Győ ri 2006; Kwang–Kheng–Goh 2008), de a ter mé szet tu -
do má nyos is me re tek mé ré sé ben is min dig a legel sők kö zött van nak (OECD,
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2010). Ér de kes, hogy bár a ta nu lók nak még 1%-a sem vesz részt olyan kép zés -
ben, amely ben az anya nyel ve az ok ta tás el ső nyel ve – mint hogy az an gol a la kos -
ság csu pán 1%-ának anya nyel ve –, a szin ga pú ri ta nu lók mégis a szö veg ér tés és
szö veg al ko tás ban is rend re a leg job bak kö zött sze re pel nek. En nek el le né re a
nyel vi kér dés a szi get or szág ok ta tás ügyé nek egyik leg je len tő sebb prob lé má ja, el-
 ső sor ban a ke vés bé jó tel je sít ményt nyúj tó ta nu lók ese té ben. 

3. Az or szág te het ség gon do zá sá nak ál ta lá nos jel lem zői

3.1. A te het ség gon do zás szer ve ző dé se, irá nyí tá sa

Szak ér tői vé le mé nyek sze rint ta lán nincs még egy or szág a vi lá gon, amely ben az
ok ta tás és a gaz da ság úgy össze fo nód na, mint Szin ga púr ban (OECD 2010).
Mint hogy a vá ros ál lam a fennál lá sa óta min dig is erő sen köz pon to sí tott po li ti -
kai ve ze tés irá nyí tá sa alatt áll, a kor mány a gaz da sá gi fej lesz té se ket min den eset-
 ben az ok ta tás üggyel szo ro san össze kap csol va foly tat ta le. Mivel az 1970-es évek
vé ge óta Szin ga púr mind in kább a tu dás ala pú, tu dás in ten zív gaz da sá gi fej lő dés
irá nyá ban moz dult el, nyil ván va ló, hogy ezt a gaz da sá gi fej lő dést szol gá lan dó az
ok ta tá si rend szer ben most már több mint 30 éve kiemelt sze re pe van az in tel lek -
tuá lis te het sé gek azo no sí tá sá nak és spe ciá lis fej lesz té sé nek, kü lö nö sen a ma te -
ma ti ka, a ter mé szet tu do má nyok, a tech ni kai is me ret rend sze rek és az in for ma ti -
ka te rü le tén. 

A te het ség pe da gó gia cent ra li zált sá gát, de egy ben kiemelt je len tő sé gét mu tat -
ja az is, hogy az Ok ta tás ügyi Mi nisz té rium ban egy nagy lét szá mú te het ség gon -
do zá si fő osz tály mű kö dik, amely nek spe cia lis tái a tan tár gyi és tu dás te rü le ti tan-
 terv fej lesz tés től kezd ve a te het sé ges gye re kek pszi cho ló giai tá mo ga tá sá nak
kér dé seiig igen szé les spekt rum ban fog lal koz nak a te het sé ges ta nu lók pe da gó -
giai kér dé sei vel. A fő osz tály ál tal irá nyí tott prog ra mok leg fon to sab bi ka a Gifted
Education Prog ram (GEP; Te het ség kép zé si Prog ram). 

A te het sé ges gye re kek azo no sí tá sa már a 3. év fo lya mo sok nál or szá gos szin-
 ten meg tör té nik (vagyis a mé rés min den 3. osz tá lyos ta nu ló ra ki ter jed /aki – il-
 let ve aki nek csa lád ja – nem uta sít ja el az eb ben va ló rész vé telt/), ami nem zet kö zi
össze ha son lí tás ban szo kat la nul ko rai. Az el ső tesz tet, amit fel vesz nek a gye re -
kek kel, ke re ső teszt nek (Screening Test) hív ják, a má so di kat – ame lyet már csak
az el ső tesz tet leg job ban ki töl tő 8%-nyi diák kal vesz nek fel (Geok–Geok 2010) –
vá lo ga tó teszt nek (Selection Test) hív ják (Phillipson et al. 2009). A ke re ső teszt
an gol és ma te ma ti kai feladat so ro kat tar tal maz, a vá lo ga tó teszt ezek mel lett ál ta -
lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé ge ket mér. 
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Ter mé sze te sen csak na gyon kis szám ban, de vagy a 3. osz tá lyos mé ré sek
ered mé nye ként, vagy más mó do kon min dig fény de rül ar ra, hogy van nak szo-
 kat la nul ma gas in tel li gen cia tar to mány ba tar to zó gye re kek (exceptionally gifted
children – ki vé te le sen te het sé ges gye re kek). Az ő szá muk ra sze mély re szó ló,
egyé ni kép zé si ter vet (Individualized Education Plan) dol goz nak ki, amely ko-
 ráb bi is ko la kez dés től év fo lyam ug rá sig, tan tár gyi ak ce le rá ció tól ön ál ló kép zé si
le he tő sé ge kig ter jed (Phillipson et al. 2009). 

A har ma di kos ko ri mé ré sek so rán leg jobb tel je sít ményt nyúj tó 1%-nyi ta -
nu ló nak, mintegy 400–500 kis diák nak van jo ga és le he tő sé ge részt ven ni a 
GEP-programban an nak a 9 szin ga pú ri is ko lá nak va la me lyi ké ben, amely ben a
prog ra mot a mi nisz té rium en ge dé lyé vel be ve zet ték (Gor don Győ ri 2006). A te -
het ség azo no sí tás se gít sé gé vel azo no sí tott fel ső 1%-ot kö ve tő 2–5% ta nu lói cso-
 port ba tar to zók nak ugyan csak van mód juk az is ko lák ál tal ter ve zett te het ség -
gaz da gí tó prog ra mok ban részt ven ni. Ezek a ma gas ké pes sé gű ta nu lók (High
Ability Learners – HALs) ugyan csak vá laszt hat nak olyan tantárgyspecifikus fej-
 lesz tő prog ra mo kat, ame lye ket az Ok ta tás ügyi Mi nisz té rium szer vez. 

A kö zép is ko lai GEP 2004-ben átala kult, s azóta az úgy ne ve zett In teg rált
Prog ram ban (Integrated Programme) ve het nek részt a te het sé gek. En nek lé nye -
ge az, hogy a te het sé ges ta nu lók egy hat éves kép zé si for má jú ok ta tás ban ré sze -
sül nek, majd 17 éve sen fel vé te li vizs ga nél kül a ju nior college-ok va la me lyi ké ben
foly tat hat ják ta nul má nyai kat. Így ők ki hagy hat ják a töb biek szá má ra 16 éve sen
kö te le ző GCE-O (General Camb ridge Examination Ordinary Level – Ál ta lá nos
Cambrigde-vizsga ál ta lá nos szint je) vizs gát, és rög tön en nek az A-szintű (Ad-
vanced – ha la dó) vizs ga szint jét te he tik le, il let ve le te he tik az IB (International
Baccalaureate – nem zet kö zi érett sé gi) vizs gát, amely le he tő vé te szi szá muk ra,
hogy akár a leg jobb kül föl di egye te mek va la me lyi kén foly tas sák ta nul má nyai kat
(Yoong et al. 2009).

A há rom fé le te het ség tí pus szá má ra ki dol go zott te het ség ne ve lé si prog ra mok -
hoz rend sze res mé ré sek és ku ta tá sok kap cso lód nak. A ki vé te les in tel li gen ciá jú
gye re kek prog ram ját rend sze re sen át te kin tik, a gye re kek fej lő dé sét pe dig egyé ni
eset ta nul má nyok ban rög zí tik. A GEP-be tar to zó te het sé gek prog ram ja kap csán
vissza té rően fel mé rik, hogy a prog ram ban részt ve vők nek – ta nu lók nak, ta ná -
rok nak, in téz mé nyek nek – mi lyen ta pasz ta la taik van nak a prog ram ról. De kö-
 ve tik a te het sé ges ta nu lók vizs ga ered mé nyei nek ala ku lá sát, és a prog ram ban
vég zet tek pá lya kö ve té ses vizs gá la ta is zaj lik. A HALs-tanulók és kör nye ze tük te-
 het ség gon do zás sal kap cso la tos ta pasz ta la tait, vé le mé nyét ugyan csak fel tár ják,
mint ahogy ada to kat gyűj te nek az e cso port ba tar to zó gye re kek köz pon ti lag
szer ve zett prog ra mo kon va ló rész vé te lé ről, il let ve hogy mi lyen ered mé nye ket
ér nek el ezek a ta nu lók az aka dé mi kus irá nyult sá gú ver se nye ken (Geok–Geok
2010).
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3.2. A te het ség gon do zás ti pi kus for mái

A for má lis ok ta tás ke re tei kö zött zaj ló te het ség gon do zás egyik fő jel lem ző je
Szin ga púr ban az, hogy ta lán a vi lág min den más or szá gá nál ter ve zet tebb és köz-
 pon to sí tot tabb. A GEP pél dául a mi nisz té rium ál tal ki dol go zott prog ram, s ők is
ad nak en ge délyt ar ra, hogy egy is ko la be ve zet he ti-e, vagy sem. Mindamel lett
elő for dul nak az is ko lák ré szé ről in du ló fej lesz té sek – ilyen a fe je zet to váb bi ré-
 szei ben be mu ta tás ra ke rü lő National University of Sin ga po re High School of
Math and Science te het ség ne ve lé si prog ram ja –, va la mint az ok ta tá si in téz mé -
nyek és az ok ta tá si mi nisz té rium kö zös fej lesz té sé nek kö szön he tő prog ra mok is.
E prog ra mok nem rit kán kí sér le ti prog ra mok nak is te kint he tők, ame lye ket ha
be vál nak, több más is ko lá ban is be ve zet nek ké sőbb.

3.3. A te het ség gon do zás hoz va ló hoz zá fé rés

Egy köz ér dek lő dés re szá mot tar tó (blogos) össze fog la ló já ban a ha zai te het ség -
gon do zás egyik meg ha tá ro zó szak ér tő je, Cser mely Pé ter pro fesszor tö mö ren
úgy fo gal maz, hogy Szin ga púr „te het ség gon do zó ál lam, te het ség gon do zó tár sa -
da lom” (Cser mely 2010a). A meg ne ve zés jól ki fe je zi, hogy a szi get or szág po li ti -
kai ve ze té se és szé le sebb ér te lem ben a tár sa da lom egyaránt po zi tí van vi szo nyul
a te het ség kér dé sé hez, a te het sé ges sze mé lyek hez. A te het ség gon do zó ál lam jel-
 lem zői kö zött Cser mely kieme li, hogy

• több év ti ze de mi nisz té riu mi fő osz tály szint jén zaj lik az ok ta tás ban a te het -
ség gon do zás irá nyí tá sa,

• a te het ség gon do zást ki tün te tett feladat ként vég ző szer ve ze te ket, in téz mé -
nye ket hoz nak lét re,

• az adó tör vény adó men tes sé get biz to sít a kül föl di te het sé gek Szin ga púr ba
vi te lé vel kap cso la tos min den költ ség re,

• il le ték men tes sé get él vez nek a te het sé gek tel je sít mé nyét be mu ta tó ren dez -
vé nyek. 

A sort még hosszan le het ne foly tat ni. A tár sa da lom el fo ga dó köz han gu la tá ra
pe dig mi sem jel lem zőbb, mint pél dául az, hogy a vá ros ál lam fo lya ma to san
vissz hang zó újabb és újabb jel sza vai köz vet le nebb vagy át té te le sebb mó don, de
utal nak a te het ség ér té ké re. Az or szág (fél hi va ta los) na pi lap ja, a Straits Times
pe dig na pon ta legalább két cikk ere jéig fog lal ko zik a te het ség je len sé gé vel vagy
legalábbis em lí ti azt, de a te het ség és an nak ér té ke még akár a ke res ke del mi hir-
 de té sek ben is meg je le nik (Cser mely 2010a).

Mint hogy Szin ga púrt az erős meritokratikus ér té kek jel lem zik, ezért el ső
meg kö ze lí tés ben az mond ha tó, hogy a te het ség kép zés hez csa lá di, val lá si, ne mi
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vagy egyéb hát tér be li kü lönb sé gek től füg get le nül min den ki hoz zá fér. Va ló já ban
azon ban a te het ség prog ra mok ban több ség ben van nak a kí nai kö zép osz tály csa-
 lád jai ból szár ma zó gye re kek. Túl azon, hogy szám sze rint a kí naiak al kot ják
Szin ga púr messze leg na gyobb et ni kai cso port ját, a PISA-utószámítások is azt
iga zol ják, hogy az egyé ni ok ta tá si ered mé nyes ség ben – még eb ben az erő sen
meritokratikus alap ér té ke ket kép vi se lő tár sa da lom ban is – szá mít a csa lá di szo-
ciokulturális hát tér (OECD 2010). 
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II. A PROG RAM RÓL

1. A ma te ma ti kai te het ség gon do zás új in téz mé nye Szin ga púr ban 

1.1. A ma te ma ti kai te het ség gon do zás

Mint az Egye sült Ál la mok ban vagy több más poszt in duszt ria lis ta or szág ban,
Szin ga púr ban is kiemelt je len tő sé gű a ma te ma ti kai, tech ni kai, in for má ciós tech-
 ni kai és ter mé szet tu do má nyos te het ség gon do zás. Ez kü lö nö sen in ten zív fej lesz -
tést je lent, hi szen mint em lí tet tük már, e tu dás te rü le ten a szin ga pú ri ta nu lók át-
 la ga is kiemel ke dően jól tel je sít más or szá gok diák jai hoz ké pest. Fi gye lem re
mél tó, hogy az it te ni ta nu lók nem csak a me cha ni kus, ha nem a prob lé ma megol -
dó és krea ti vi tást igény lő felada tok ban is igen jól tel je sí tet tek (Pereira-Mendoza
–Toh 2002). 

A gaz da sá gi lag fej lett or szá gok év ti ze dek óta nagy hang súlyt he lyez nek az úgy ne ve zett STEM-
területeken tör té nő kép zé sek re, vagyis a science, technology, engineering és mathematics (tu -
do mány, tech ni ka, mér nö ki is me re tek és ma te ma ti ka) fej lesz té sé re. Egyér tel mű, hogy ezek a
poszt in duszt ria lis ta gaz da sá got megala po zó is me ret rend sze rek, il let ve ab ban a leg na gyobb fej-
 lő dést és pro fi tot ho zó tu dás in ten zív fej lesz té sek tu dás te rü le tei. Meg jegy zen dő: ugyanezek a
kor sze rű ka to nai/hon vé del mi fej lesz té sek alap te rü le tei is. 

Nem ne héz ész re ven ni azt sem, hogy a STEM ti pi ku san a tech nok ra ta tár sa dal mak leg fon -
to sabb is me ret rend sze reit felöle lő tu dás cso port. Míg pél dául az Egye sült Ál la mok ra a STEM
ot ta ni kiemelt je len tő sé ge el le né re sem le het azt mon da ni, hogy pusz tán tech nok ra ta tár sa da -
lom, Dél-Ko rea vagy ép pen Szin ga púr ese té ben ez gyak ran el hang zó ki je len tés. És va ló ban: a
szin ga pú ri ok ta tás ban a vá ros ál lam megala ku lá sa óta ha gyo má nyo san erő sen alá ren delt sze re -
pet ját szott a hu ma nió rák fej lesz té se, a te het ség gon do zás ban pe dig ki fe je zet ten má sod ran gú
sze re pet ját szott. 

Ter mé sze te sen a vá ros ál lam ok ta tás ügyi irá nyí tói és po li ti ku sai, de a tár sa da lom más tag jai
is tisz tá ban vol tak azon ban az zal, hogy ez az egyen súly ta lan ság a szin ga pú ri ok ta tás ügy és azon
be lül a te het ség ne ve lés sú lyos hi bá ja; mint ahogy az zal is tisz tá ban vol tak, hogy ez az egy ol da -
lú ság nem csak a tár sa dal mi fej lő dés, ha nem egy pon ton túl a gaz da sá gi fej lő dés nek is ko moly
aka dá lyo zó ja (le het). Ezért az utób bi évek ben ezen a té ren is je len tős fej lesz té se ket vit tek vég be.
Lét re hoz ták, il let ve a ko ráb biak nál sok kal mar kán sab bá tet ték a mű vé sze ti te het ség ne ve lés
rend sze rét. 2006-ban meg nyi tot ták a School of the Arts (SOTA – Mű vé sze tek Is ko lá ja) ne vű
in téz ményt, amely nek legalább két jel leg ze tes vo ná sát ér de mes kiemel ni. Egy részt azt, hogy ez
egy komp lex mű vé sze ti te het sé get ne ve lő in téz mény, amely ben ze nei, tánc mű vé sze ti, szín ház -
mű vé sze ti és kép ző mű vé sze ti fej lesz tés egyaránt zaj lik. Az in téz mény má sik fon tos jel lem ző je,
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Ugyan csak fon tos jel lem ző je a szi get or szág be li ma te ma ti kai te het ség gon do -
zás nak, hogy már egé szen fia tal kor ban, a 4. osz tály tól meg kez dő dik az in ten zív
fej lesz tés. A GEP-nek ön ál ló ma te ma ti kai fej lesz tő prog ram ja van, amely szé le -
sebb is me ret rend szert és mé lyebb tu dást biz to sít, mint a nor mál kép zés. A prog -
ram cél ja, hogy 

• a ma te ma ti kai gon dol ko dás fej lesz tés alap jait úgy fek tes se le, hogy az más
te rü le te kre is át vi he tő le gyen;

• cél zot tan fej lessze a kri ti kai és krea tív prob lé ma megol dó gon dol ko dást;
• a tanuók az al ko tó fel hasz ná lói és to vább fej lesz tői le gye nek a ma te ma ti kai

is me ret rend sze rek nek;
• fej lessze a te het sé ge sek ma te ma ti kai ér ve lé sét, va la mint a ma te ma ti kai kér-

 dé sek szak sze rű kom mu ni ká lá sát;
• fej lessze a te het sé ges ta nu lók ké pes sé gét ar ra, hogy ele gáns és sok fé le meg-

ol dást tud ja nak al kal maz ni a ma te ma ti kai prob lé ma megol dás so rán akár
írá sos, akár szó be li for mák ban;

• fej lessze a ta nu lók ve ze tői, va la mint cso por tos mun ka vég zé si és együtt mű -
kö dé si ké pes sé gét a ma te ma ti ka te rü le tén (Gifted Education Branch 2004;
Khong 2009).

A fen ti cé lok eléré se ér de ké ben a GEP ma te ma ti kai kép zés ben szisz te ma ti -
ku san vál to gat ják az olyan feladat tí pu so kat, ame lyek e ké pes sé gek fej lesz té sét tá-
 mo gat ják: ugyanar ra a prob lé má ra újabb és újabb megol dás tí pu sok ke re sé sé re
kész te tik őket, a reflektív gon dol ko dás fej lesz té sét cél zó hely ze te ket ala kí ta nak ki
szá muk ra a ta ní tá si órá kon, elő sze re tet tel al kal maz zák a Paul-féle ma te ma ti kai
megér té si mo dellt (Khong 2009) és ha son lók. 

A tan órai fej lesz tés mel lett a tan órán kí vü li fej lesz tés nek is szá mos for má ját
al kal maz zák a GEP-képzésben, il let ve azon túl. A GEP-képzésen túl igény be ve-
 he tő kép zé si le he tő sé get, va la mint a GEP-nél is ne he zebb ma te ma ti kai felada to -
kat biz to sí ta nak pél dául a ma te ma ti kai mes ter fog lal ko zá sok, il let ve a ha la dó
ma te ma ti kai gaz da gí tó osz tá lyok.

A ma te ma ti kai mes ter fog lal ko zá sok rö vid ide jű, há rom na pos kép zé se ket
biz to sí ta nak, ame lye ket min dig egy-egy men tor ál tal ve ze tett tá mo ga tó prog ram
kö vet. Ilyen kor a te het sé ges ta nu lók a men tor se gít sé gé vel egy-egy sze mé lye sen
ér de kes té ma kört dol goz nak fel a szám el mé let, gráf el mé let, kom bi na to ri ka vagy

hogy igen nagy hang súlyt he lyez az in tel lek tuá lis fej lesz tés re, az aka dé mi kus tan tár gyak ok ta -
tá sá ra is. Ezt mi sem mu tat ja job ban, mint az, hogy az is ko la le he tő vé te szi a ta nu lói szá má ra –
egy ben mi nél több jük től el is vár ja – azt, hogy ta nul má nyaik vé gén le te gyék az International
Baccalaureate (IB – Nem zet kö zi érett sé gi) vizs gát, amely a vi lág leg ma ga sabb szín vo na lú egye-
 te mei nek egy ré szé ben is au to ma ti ku san fel vé telt je lent.
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más, ko moly ki hí vást je len tő, a prob lé ma megol dó gon dol ko dást in ten zí ven fej-
 lesz tő ma te ma ti kai te rü le ten. A mes ter fog lal ko zá so kon csak a GEP-képzésben
részt  ve vő ta nu lók ve het nek részt, va la mint kis szám ban azok a HALs-tanulók,
akik meg fe lel nek az előírt kri té riu mok nak. 

Ma te ma ti kai gaz da gí tó osz tá lyo kat a GEP-képzést biz to sí tó is ko lák mind-
egyi ké nek kö te les sé ge in dí ta ni az 5. és a 6. osz tá lyos te het sé gek szá má ra. Egy
éven ke resz tül he ti plusz 2 órá ban vesz nek részt a ta nu lók eb ben a kép zés ben,
amely a GEP-alapórák tar tal má hoz iga zo dik, azo kat mé lyí ti el és gaz da gít ja.
A mes ter fog lal ko zá so kon és a gaz da gí tó osz tá lyok ban részt ve vő ta nu lók kö zül
vá laszt ják ki a nem ze ti és nem zet kö zi ver se nye ken – mint pél dául a Raffles In té -
zet Nem zet kö zi Ma te ma ti kai Ver se nyén vagy a ma te ma ti kai és a tu do má nyos
nem zet kö zi diák olim piá kon – in du ló te het sé ge ket (Khong 2009). 

De más ma te ma ti kai te het ség fej lesz té sek is zaj la nak a GEP-órákon kí vül,
mint pél dául a ma te ma ti kai tu dás gaz da gí tó na pok vagy a ma te ma ti kai kam pány
né ven fu tó prog ra mok. A ma te ma ti kai tu dás gaz da gí tó nap az Ok ta tá si Mi nisz -
té rium te het ség ne ve lé si fő osz tá lyá nak egy na pos prog ram ja: 6. év fo lya mo sok -
nak szer ve ző dő, a cso por tos feladat megol dás ké pes sé gét fej lesz tő kép zé sek ezek,
ame lyek a megér tést, ér ve lést, a ma te ma ti kai je len sé gek ről va ló kom mu ni ká ció
ké pes sé gét is fej lesz tik a prob lé ma megol dó ké pes sé gek fej lesz té se mel lett. A ma -
te ma ti kai kam pány ne vű prog ra mok pe dig a va lós élet hez kap cso ló dó ma te ma -
ti kai prob lé má kon ke resz tül biz to sí ta nak olyan felada to kat 5. osz tá lyos ta nu lók -
nak, ame lyek – csök ken ten dő azt a kép ze tet, hogy a ma te ma ti ka ki zá ró lag tisz ta
for mu lá kon és pre cíz vá la szo kat megala po zó kép le te ken mű kö dik – a va lós élet-
 hez kap cso ló dó felada tok ban össze tett becs lé sek re és me rész, több lé pé ses át gon -
do lá sok ra kész te tik a gye re ke ket (Khong 2009, p. 367). Ma te ma ti kai ver se nye ket
is szer vez nek a fia tal te het sé gek nek: ilyen pél dául a ma te ma ti kai pro jekt mun ka
ver seny vagy a ma te ma ti kai já ték ter ve ző ver seny (Geok–Geok 2010). 

A ma te ma ti ká ban te het sé ges kö zép is ko lai, il let ve fel ső kö zép is ko lai ta nu lók
kép zé sé nek pél dá ja ként – egy ben szin ga pú ri jó gya kor lat ként – az aláb biak ban a
National Univeristy of Sin ga po re (Szin ga pú ri Nem ze ti Egye tem) kö zép is ko lá já -
nak te het ség ne ve lé si pél dá ját mu tat juk be. 

1.2. Te het ség gon do zás a National University of Sin ga po re High School 
of Mathematics and Science-ben

Szin ga púr ban a kö zép is ko lás te het sé gek nek alap ve tően há rom fé le le he tő sé ge
van részt ven ni a te het ség gon do zás ban. Egy részt olyan te het ség gon do zó prog ra -
mok ban, ame lye ket az ok ta tás fő ára má ba tar to zó is ko lá juk ban a mi nisz té rium
te het ség ne ve lé si kur zu sain ki kép zett ta ná rok szer vez nek szá muk ra. Más részt
azok ban a kö zép is ko lák ban, ame lyek a te het ség gon do zó in téz mé nyek so rá ba
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tar toz nak. Har mad részt a te het ség ne ve lés va la mely te rü le té re spe cia li zá ló dott
is ko lá ban (Geok–Geok 2010). Ilyen az NUS High School. 

A National University of Sin ga po re High School of Mathematics and Science
(NUS-HSMS – a Szin ga pú ri Nem ze ti Egye tem Ma te ma ti kai és Tu do má nyos
Kö zép is ko lá ja) Szin ga púr má so dik szak tár gyi te rü le ten spe cia li zá ló dott is ko lá ja
a Sin ga po re Sports Schoolt kö ve tően (Szin ga pú ri Sport is ko la), de az el ső, amely
az aka dé mi kus tan tár gyi te rü le te ken biz to sít spe cia li zált te het ség kép zést. A ma -
te ma ti kai és tu do má nyos kép zés mel lett a ta nu lók a hu mán tan tár gyak ban is ki-
 ma gas lóan szín vo na las fej lesz tés ben ré sze sül nek. 

Az NUS-HSMS 6 év fo lya mos, koe du kált, ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má -
nyos te het ség kép zé si pro fil lal ren del ke ző úgy ne ve zett füg get len is ko la (inde-
pendent school; ezek ről rész le te seb ben lásd Gor don Győ ri 2006). Mint anya in -
téz mény, a National Univeristy of Sin ga po re 2005-ben ala pí tot ta az is ko lát
(National University of Sin ga po re High School of Math and Science 2008, 2009;
NUS High School of Mathematics and Science 2011). Az intézmény igen hamar
népszerűvé vált, így módja van arra, hogy a rengeteg jelentkező közül valóban a
rátermetteteket válasszák ki: az évenkénti 1800 jelentkezőből a kétfordulós ma-
tematika és természettudományi felvételi vizsga végére 170 tehetség marad, akik
a következő évben a NUS-iskolában megkezdhetik tanulmányaikat.

Az is ko la in teg rált te het ség kép zé si prog ra mot (ld. fen tebb) biz to sít a mintegy
1300 fő nyi 13–18 év kö zöt ti ta nu ló nak. Ők az itt foly ta tott kép zés elis me ré se ként
egy spe ciá lis kö zép is ko lai dip lo mát kap nak. Ez nem ha gyo má nyo san ér tett
nem ze ti vagy nem zet kö zi érett sé gi bi zo nyít vány vagy ha son ló zá ró vizs gabi zo -
nyít vány, ha nem olyan dip lo ma, ame lyet mint spe ciá lis vég zett sé get iga zo ló ok-
ira tot fo gad nak el a fel vé te li meg fe le lő je ként, nem csak a szin ga pú ri fel ső ok ta tá si
in téz mé nyek ben, ha nem az ame ri kai Ivy League egye te mein is (az úgy ne ve zett
„Bo ros tyán li ga” in téz mé nyei ben, vagyis a legeli tebb ame ri kai egye te me ken,
mint pél dául a Har var don, a Yale-en, az MIT-n, Stanfordon), va la mint Ox ford -
ban és Camb ridge-ben is el fo ga dott. 

Az NUS-HSMS-ben a 6 éves kép zés 2-2 éves sza ka szok ra bom lik: az ala po zó
2 évet a ha la dó és a spe cia li zá ciót biz to sí tó 2-2 esz ten dő kö ve ti (NUS High
School of Mathematics and Science 2010). Az is ko la mo du lá ris kép zé si rend-
 szer ben mű kö dik, akár csak az ala pí tó egye tem (National University of Sin ga-
 po re High School of Math and Science 2008, 2009; NUS High School of Mathe-
matics and Science 2011). Az is ko la négy fé le mo dul és egy azo kat kiegé szí tő,
té mánk szem pont já ból kü lö nö sen fon tos mo dul rend sze ré ben épí ti fel az ok ta -
tást. A köz pon ti mo du lo kat min den ki nek kö te le ző el vé gez nie. A vá laszt ha tó
mo du lok az ala po zó mo du lok egy vagy több té má ját ál lít ják a kö zép pont ba, és
azt rész le te zik. A gaz da gí tó mo du lok azok nak a ta nu lók nak szól nak, akik va la -
mely spe ciá lis te rü le ten kü lö nö sen bő és el mé lyült is me re tek kel sze ret né nek
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ren del kez ni. Vé gül a leg ma ga sabb szin tű mo dul (honours module) az egye te mi
alap kép zés szint jén tár gyal ja va la mely tu do má nyos te rü let té máit. A mo du lok
tar tal mi és szín vo nal be li szem pont ból egy más ra épül nek, s azok a ta nu lók, akik
a leg ma ga sabb szin tű mo du lok va la me lyi két is el tud ják vé gez ni és le vizs gáz nak
be lő le, egy spe ciá lis bi zo nyít ványt kap nak er ről, amely az is ko la dip lo má ja mel-
 lett azt is iga zol ja, hogy az adott ta nu ló ezt a kü lön le ges szin tet is tel je sí tet te
(„Ma jor with honours”-dip lo ma). De még ezen a szin ten is to vább le het jut ni:
aki ké pes rá, az köz vet le nül a fenn tar tó in téz mény ben, vagyis a National Univer-
sity of Sin ga po re-on is fel ve het alap kép zé si kur zu so kat, s ha el vég zi azo kat, ak -
kor azok nak a kre dit ér té ke is be le szá mít már az egye te mi kép zé sé be. Ily mó don
a kiemel ke dően te het sé ges ta nu lók már kö zép is ko lás ként is egész sor egye te mi
kre di tet sze rez het nek meg, ami azt je len ti, hogy ezek a fia ta lok legalábbis az
egye tem alap kép zé si sza ka szát gyor sít va vég zik el. Mint hogy ha ma rabb, már 
kö zép is ko lás ként kezd tek hoz zá az egye te mi kre di tek meg szer zé sé hez, ha ma -
rabb tud ják el vé gez ni az egye te mi ala po zó sza kaszt (BA/BSc szin tet), mint 
má sok. Ugyanak kor ezek a fia ta lok a sa ját kö zép is ko lás élet ko ri kö zös sé gük ben
ma rad hat nak, mi köz ben már tu laj don kép pen az egye te mi ta nul má nyai kat is
foly tat ják. 

Az NUS-HSMS kép zé si prog ram já nak igen fon tos ele me a tu do má nyos ku-
 ta tás ra va ló fel ké szí tés. Ez a Da Vinci el ne ve zé sű ku ta tó prog ram ke re té ben zaj lik
(NUS High School of Mathematics and Science 2011). 

Az 1–2. tan év ben a 13–14 éve sek krea ti vi tás fej lesz tő prog ra mok ban vesz nek
részt, mint pél dául az In no vá ciós Prog ram ban, a Jö vő Prob lé mái nak Megol dá sa
ne vű prog ram ban és ha son lók ban. A 3–4. év fo lya mon ta nu lók nak (15–16 éve-
 sek nek) kö te le ző el vé gez niük egy ku ta tás-mód szer ta ni mo dult, és egy men tor -
ként mű kö dő ta nár irá nyí tá sá val le kell foly tat niuk egy ki sebb ku ta tást is. A kie-
mel ke dő diá kok nak ar ra is mód juk van, hogy kül ső gya kor ló he lyen vé gez zék el
a ku ta tá su kat, pél dául az anya egye tem Science Mentorship Prog ram já ban (Tu -
do má nyos Mentorálási Prog ram ban), vagy a Nanyang Research Prog ram ban
(Nanyang Ku ta tá si Prog ram ban), vagy akár a Young Defence Scientists’ Prog-
ramme-ban (A Vé del mi Tu do má nyok Fia tal Tu dó sai nak Prog ram já ban). Ezt
kö ve tően a spe cia li zá ciós két év el ső fe lé ben min den ki nek el kell vé gez nie va la -
mi lyen spe ciá lis te rü le ten egy ha la dó szin tű ku ta tá si prog ra mot (Advanced Re-
search Projectet) a ma te ma ti ká ban, il let ve ter mé szet tu do má nyok ban (National
University of Sin ga po re High School of Math and Science 2009). Ezt a mun kát
már ve ze tő ku ta tók, egye te mi pro fesszo rok mentorálják. A mun ka le foly ta tá sát
és az ered mé nye ket írás ban kell össze fog lal ni, s a ta nu ló nak el kell he lyez nie az
egész is ko lai mun ká ját át fo gó portfólióban. Ezenkí vül az is ko la több fé le tu do -
má nyos prog ram ja va la me lyi ké nek ke re té ben be is kell mu tat nia, vagyis elő kell
ad nia a ku ta tást. 
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A spe cia li zá ciós évek ben le foly ta tan dó ku ta tást az is ko la olyan ko mo lyan ve -
szi, hogy a ta nu lók nak ötödévre le he tő leg be kell köl töz niük az in téz mény 500
fős kol lé giu má ba, és egy éven át ott kell lak niuk és dol goz niuk a ku ta tá si pro jekt -
jü kön (NUS High School of Mathematics and Science 2011). Túl azon, hogy ez a
– nem zet kö zi leg igen szo kat lan – fel té tel nyil ván va lóan ko mo lyan elő se gí ti a 17
éves te het sé gek tu do má nyos mun ká ra va ló kon cent rá lá sát, még legalább két
fon tos cél ja van: szin te el ke rül he tet len né ten ni azt, hogy a fia ta lok az in ten zív
ku ta tás évé ben fo lya ma to san szo ros kon tak tus ban le gye nek tár saik kal, ily mó -
don meg nö vel ve an nak esé lyét, hogy in teg rált szak te rü le tek irá nyá ban is el moz -
dul nak a ku ta tá saik. Ugyanak kor nagy erő vel sze ret nék szo cia li zál ni a jö vő
nem ze dé ké nek leen dő ve ze tő szak em be reit ar ra, hogy a ku ta tás ma már el ső sor -
ban nem ma gá nyos, ha nem mun ka cso por tok ban (is) zaj ló tár sas te vé keny ség.
Ugyan csak fon tos alapja ez az év az if jú ge ne rá ció szak mai há ló zat rend sze re
megala po zá sá nak (a te het sé gek szak mai hálózatosodását elő se gí tő te het ség kép -
zé si for mák ról, il let ve ezek em be ri és szak mai je len tő sé gé ről a ha zai szak iro da -
lom ban ld. bő veb ben Cser mely 2005; Cser mely 2010b). 

Mint hogy az is ko la leg fon to sabb pro fil ja a ma te ma ti kai te het ség gon do zás, a
mo du lá ris rend szer, il let ve a leg ma ga sabb szin tű kur zu sok biz to sí tá sa, ter mé -
sze te sen e tan tárgy te rén is el ső ren dűen fon tos az NUS-HSMS kép zé si rend sze -
ré ben. A gyors ha la dás je le az, hogy olyan fé le té má kat, mint a ma ga sabb szin tű
egyen le tek, a há rom di men ziós vek to rok vagy a mát ri xok is me ret rend sze reit át-
 la go san 2 év vel ko ráb ban ta nít ják a diá kok nak, mint más is ko lák ban. Vagyis eb -
ben az is ko lá ban ezek az is me re tek már a be ve ze tő két év nek, a 13–14 éve sek nek
szó ló ok ta tás ré szei. A kö zép ső 2 év so rán a ma te ma ti kai te het ség fej lesz tés ben
spe cia li zá ló dó ta nu lók nak pél dául a tri go no met riá val, a so ro za tok kal és a funk-
 ciók szá mos vo nat ko zá sá val – a funk ciók al geb rá já val, a grá fok funk ciói val, a
tri go no met riai ér té kek funk ciói val (National University of Sin ga po re High
School of Math and Science 2009), va la mint a vek to rok is me ret rend sze ré vel és a
ma te ma ti kai bi zo nyí tá sok el mé le té vel és gya kor la tá val kell tisz tá ban len niük.
A zá ró év ben a ta nu lók nak az in teg rál szá mí tás ha la dó szint jein kell ex ten zív is-
 me re te ket sze rez niük, il let ve a spe cia li zá ció je gyé ben szá mos egyéb rész te rü le -
ten vá laszt hat nak a fel ső ma te ma ti kai kur zu sok kö zött. 

Az iskola matematikai tehetséggondozó rendszerének egyik fontos eleme az
egyéni haladás lehetővé tétele. Azok a tanulók, akik gyorsítva kívánják elsajátí-
tani a matematikai tananyagot, egy felmérő teszt kitöltésére jelentkezhetnek.
Akik ezen a teszten megfelelnek, jogosultakká válnak arra, hogy akcelerált mo-
dulokat vegyenek fel. Ezek viszont szinte bizonyosan ütköznek az eredeti óra-
rendjük bizonyos óráival. Ezért az akcelerált modulokat többnyire már nem 
osztálykeretekben végzik el ezek a tanulók, hanem egyéni tanulási módban (in-
dependent study mode – ISM). Noha így önmagukban tanulnak, módjuk van
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rendszeresen konzultálni is az alapórákon oktató szaktárgyi tanáraikkal. Mind-
amellett: noha ezek a tanulók önállóan és a többiekhez képest gyorsabban dol-
gozzák fel a tananyagot, mégis ugyanabból és ugyanúgy vizsgáznak, mint a többi
tanuló.
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III. ÖSSZEG ZÉS

A szin ga pú ri pél dá nak szá mos ta nul sá ga van a ha zai te het ség gon do zás ra néz ve.
Fi gyel met ér de mel pél dául, hogy a kis vá ros ál lam ban a gaz da ság fej lesz té sé vel
szo kat la nul szo ro san összekapcsolódva és más or szág hoz ké pest meg le pően
meg ter ve zet ten zaj lott az utób bi év ti ze dek ben a te het ség gon do zás. E mö gött
azon ban Lee Kuan Yew sze mé lyé ben épp úgy, mint a mun ka tár sai ese té ben egy
nem zet kö zi mér cé vel mér ve is kiug róan ma ga san kép zett, ki vá ló nem zet kö zi
fel ső ok ta tá si ta pasz ta la tok kal is ren del ke ző po li ti kai elit állt, amely va ló ban kor-
 sze rű ví zió val ren del ke zett az or szág jö vő jét te kint ve. Mint hogy a jö vő re vo nat -
ko zó ví zió lé nye ge a tu dás ala pú gaz da ság ban élen já ró Szin ga púr meg te rem té se
volt, az ok ta tást és a tár sa dal mi fej lő dés alap jául szol gá ló gaz da sá got so ha nem
vá lasz tot ták szét éle sen, mi köz ben a rend szer egé szét mind a gaz da ság, mind pe -
dig az ok ta tás te rén igye kez tek annyi ra meritokratikussá ten ni, amennyi re csak
lehetett. 

Eb ben a kon tex tus ban sem az ott hon ki kép zett, sem pe dig a kül föld ről hí vott
te het sé gek meg be csü lé se nemigen üt kö zött ne héz sé gek be, még ak kor sem, ha a
te het ség kép zés ben oly kor a tár sa dal mi kö zép- és fel sőbb osz tá lyok jö vő be át-
 me ne kí tett pri vi lé giu mai nak ve szé lyét lát ták is. Az is ko lai te het ség gon do zást
szol gá ló, az or szág va la mennyi is ko lá sá ra ki ter je dő te het ség azo no sí tást Szin-
 ga púr ban olyan ko rán kez dik el – 3. ele mi ben –, ami kor azt Ma gyaror szá gon a
szak mai, és a lai kus köz vé le mény nagy va ló szí nű ség gel eluta sí ta ná. 

A te het ség gon do zás or szá gos rend sze ré nek meg ter ve zé sé ben és fenn tar tá sá -
ban több mint két és fél év ti ze de kiemelt fej lesz tő és köz pon to sí tó sze re pet ját-
 szik az Ok ta tás ügyi Mi nisz té rium több tu cat mun ka társ sal dol go zó te het ség ne -
ve lé si fő osz tá lya, ahol tan tár gyi tan terv fej lesz tők éppúgy je len van nak, mint más
ok ta tás ügyi is me ret tel ren del ke ző te het ség ne ve lé si spe cia lis ták. Ér de mes fel fi -
gyel ni rá, hogy mi nisz té riu mi szin ten ily mó don felépü lő, kü lön te het ség ne ve lé -
si kér dé sek kel fog lal ko zó di ví zió Ma gyaror szá gon nem volt és je len leg sincs (bár
ép pen nap jaink ban fel ve tő dött már en nek szük sé ges sé ge). 

A GEP-program erő sen köz pon to sí tott te het ség gon do zó prog ram. Az Ok ta -
tá si Mi nisz té rium fej lesz ti, és mint ilyet, azok nak az is ko lák nak, ame lyek át ve -
szik, il let ve ame lyek nek a mi nisz té rium en ge dé lye zi a GEP mű köd te té sét, kö vet -
niük kell a mi nisz té rium ter vez te rend szert. Ugyanak kor az is ko lák ál tal a
leg jobb 2–5% ta nu ló nak felaján lott HALs-programokat a he lyi in téz mé nyek
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ma guk dol goz zák ki és fej lesz tik fo lya ma to san, a mi nisz té rium pe dig, ha azt
igény lik, messze me nően tá mo gat ja, se gí ti az ilyen alul ról jö vő kez de mé nye zé se -
ket, pél dául ta nár to vább kép zé sek szer ve zé se és ha son lók for má já ban. Akár csak
a GEP-programot, az SBGE (School-based Gifted Education – Is ko lai Te het ség -
ne ve lő)-prog ra mo kat is ke ve sebb, mint egy tu cat is ko la ve zet(het)te be az el múlt
évek so rán. 

A nagy vo lu me nű össze ha son lí tó pe da gó giai ku ta tá sok, fő leg a PISA és a
TIMSS ered mé nyei azt mu tat ják, hogy a szin ga pú ri ok ta tás ki ma gas lóan ha té -
kony, kü lö nö sen a ma te ma ti ka és a ter mé szet tu do má nyok te rén. Egyes te rü le te -
ken a szin ga pú ri diá kok több sé ge a vi lág bár mely más or szá gá ban a leg te het sé -
ge seb ben tel je sí tő ta nu lói cso por tok ba tar toz na (Kwang–Kheng–Goh 2008;
OECD 2010). Ez ki vá ló ala pot biz to sít a te het sé ge sek spe ciá lis fej lesz té sé hez.
Mindazonál tal a csa lá di kul tu rá lis és szo cia li zá ciós hát tér so kat szá mít a te het sé -
ges tel je sít mé nyek eléré se te rén: még az alap ve tően meritokratikus Szin ga púr -
ban is ki mu tat ha tó, hogy azok a ta nu lók, akik ma ga sabb tel je sít ményt nyúj ta -
nak, na gyobb arány ban szár maz nak kö zép osz tály be li csa lá dok ból, mint át la gos
vagy gyen ge tel je sít ményt elérő tár saik. Ugyanak kor ez a ha tás ki mu tat ha tóan
ki sebb, mint Ma gyaror szá gon. 

Az ál ta lá nos is ko lá sok nak szó ló GEP-program gon do san felépí tett in teg rált
kép zé si prog ram má ala kul a kö zép is ko lá ban. Ez a kép zé si for ma elüt a töb bi
szin ga pú ri is ko lai prog ram tól, ame lyet ugyanen nek a ko rosz tály nak dol goz tak
ki. Töb bek kö zött az e kép zé sek ke re té ben ta nu ló diá kok nak csak a 12. év vé gén
kell le ten niük a Camb ridge-vizs ga leg ma ga sabb szint jét, ko ráb ban nem kell az
ala cso nyabb (GCE-O stb.) szin tek kel fá ra doz niuk. Mindazonál tal a szin ga pú ri
is ko lai tel je sít mé nyek fo lya ma tos nem zet kö zi össze mér he tő sé gé nek na gyon jó
ala pot biz to sít az, hogy az it te ni ta nu lók a kép zé si kar rier jük so rán több ször is
le tesz nek egy nem zet kö zi leg fon tos és be mért, sztenderdizált vizs gát. Ez nagy-
 mér ték ben elő se gí ti az in tel lek tuá lis te het sé gek ké sőb bi azo no sí tá sát, il let ve fej-
 lő dé sük, tel je sít mé nyük ala ku lá sá nak meg fi gye lé sét, fel tér ké pe zé sét is. 

Né me lyik is ko lá nak a GEP-től el té rő te het ség kép zé si le he tő sé gei van nak.
Ilyen az NUS-HSMS is. A kép zést a (ma gyar köz ok ta tás ban nem, il let ve legin -
kább csak a szak kép zés te rén el ter jedt) mo du lá ris rend szer ha tá roz za meg,
amely ki vá lóan al kal mas az in tel lek tuá lis te het sé gek fle xi bi lis, ugyanak kor egy-
 sé ge sen ma gas szin tű fej lesz té sé re. Szin ga púr ban sem jel lem ző, hogy az is ko lák
mo du lá ris kép zé si rend szer ben dol goz ná nak, ha zai kö rül mé nyek kö zött pe dig a
te het ség pe da gó giá ban azért is len ne na gyon ne he zen el kép zel he tő a be ve ze té se,
mert vél he tő leg az egész ok ta tá si/kép zé si/ér té ke lé si rend szer alap ve tő meg vál to -
zá sát igé nyel né. 

Ugyanak kor Szin ga púr ban, de legalábbis az NUS-HSMS ke re té ben a mo du -
lá ris kép zé si rend szer ki vá ló, ru gal mas le he tő sé ge ket biz to sít a leg te het sé ge sebb
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ta nu lók fej lesz té sé nek ér de ké ben a gyor sabb egye te mi elő re ha la dá suk ra, az élet-
 ko ri kö zös ség gel va ló együttma ra dá su kat nem fe nye ge tő el kü lö ní tő ok ta tá suk -
ra. Az NUS-HSMS kép zé si prog ram ja kiemelt fi gyel met for dít a leg te het sé ge -
sebb 13–18 éves diá kok egye te mi le he tő sé gei nek biz to sí tá sá ra, amely nek
ugyanak kor a kö zép is ko lai kép zés sel in teg rált mó don kell tör tén nie, akár az
Egye sült Ál la mok te het ség gon do zó le he tő sé gein be lül, az AP-program ke re té -
ben. E le he tő ség ki dol go zá sa, meg fe le lően ha té kony al kal ma zá sa a ma gyar te-
 het ség pe da gó gia jö vő be ni teen dői nek egyik fon tos ele me le het. 
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I. BE VE ZE TŐ

1. Szlo vé nia tár sa dal ma, gaz da sá ga

Szomszédjainkról vagy na gyon so kat tu dunk, vagy szé gyen tel je sen ke ve set.
Szlo vé niá val, mint ön ál ló en ti tás sal, sok szem pont ból most is mer ke dünk.  

Az or szág te rü le tét és la kos sá gát te kint ve egyaránt kö rül be lül ötö de ha zánk -
nak. Ki csiny sé ge el le né re föld raj zi lag és tör té nel mé ben is moz gal mas vi dék. Az
Al pok és a me di ter rán ré gió ha tá rán fek szik, rö vid, de gyö nyö rű part sza kasszal
az Ad ria men tén. Kul tú rá ját olasz, oszt rák, hor vát és ma gyar ha tá sok is gaz da -
gít ják.

A két mil liós dél szláv nép 20. szá za di tör té ne té nek leg fon to sabb ese mé nyei
1918-ban kez dőd tek, ami kor fel bom lott az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia. A ko -
ráb bi oszt rák tar to mány Szlo vé nia né ven füg get len né vált, majd két lép cső ben
még azon a té len lét re jött a Szerb-Hor vát-Szlo vén Ki rály ság, a ké sőb bi Ju go szláv
Ki rály ság, 1929-től pe dig Ju go szlá via. 1943-tól Ju go szlá via köz tár sa ság lett, majd
az el kö vet ke zen dők ben több ször átala kult az el ne ve zés és az ál lam szö vet ség is.
A 20. szá zad vé gi nagy geo po li ti kai át ren de ző dés so rán Szlo vé nia 1991-ben ki ki-
ál tot ta füg get len sé gét. 2004-ben a tíz újon nan csat la ko zó volt szo cia lis ta or szág
egyi ke ként tag ja lett az Eu ró pai Unió nak, majd 2007-től az eurózónának is.

A lép cső ze tes pri va ti zá ció mel lett dön tő or szág a rend szer vál tók kö zül az
egyik legin kább elis me rés re mél tó si ker tör té ne tet mond hat ja ma gáé nak. Kö zép-
Eu ró pá ban je len leg itt a leg ma ga sabb az egy fő re ju tó GDP. A 27 600 $-os adat
2009-ben az 50. he lyet biz to sí tot ta Szlo vé niá nak a vi lág or szá gai nak rang so rá -
ban (CIA 2010).
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Ex port ter mé kei fő leg gé pi pa ri ter mé kek. Ugyanak kor az or szág va ló já ban
már poszt in duszt riá lis tár sa da lom, hi szen a brut tó ha zai ter mék több mint 66%-
át a szol gál ta tó ipar ad ja. Eb ben je len tős ré sze van té li-nyá ri tu riz mu sá nak is. Ki-
 vá ló inf ra struk tú ra és jól kép zett mun ka erő se gí ti fej lő dé sét. Ter mé sze te sen a re-
 cesszió itt is érez te ti ha tá sát, a mun ka nél kü li ség 9%-ra emel ke dett. Örök lött
ipa rá nak egy ré sze vesz tés re áll a Kí ná val és In diá val ví vott harc ban (CIA 2010).

2. Ok ta tás po li ti kai irány el vek nap jaink ban

Ju go szlá viá tól tör tént füg get le ne dé se óta Szlo vé nia új ala pok ra he lyez te tör vény -
ke zé sét. Az al kot mány el ké szül tét egye bek kö zött az ok ta tás sal fog lal ko zó tör vé -
nyek kö vet ték az 1990-es évek kö ze pén. Kü lön tör vény fog lal ko zik a kü lön bö ző
szin tű ok ta tá si in téz mé nyek kel, fi nan szí ro zá suk kal. Je len leg a ta ná ri élet pá lyá -
val fog lal ko zó tör vény ter ve zet for má ló dik.

A ko ráb ban erő sen cent ra li zált ok ta tás po li ti ka tö rek szik ar ra, hogy az is ko -
lák, a he lyi szer ve ze tek na gyobb ön ál ló sá got kap ja nak. A köz ok ta tás ban a Nem-
 ze ti Alap tan terv a törzs anya got ha tá roz za meg, de sza bad sá got ad a ta nár nak a
mód sze rek és a rész le tek meg vá lasz tá sá ban. Az újabb ok ta tá si tör vé nyek és ren-
 de le tek ga ran tál ják a nem ze ti sé gek nek a két tan nyel vű ok ta tást, biz to sít va, hogy
a szlo vén, olasz vagy ma gyar fia ta lok meg ta nul has sák egy más nyel vét, meg-
is mer hes sék egy más kul tú rá ját. Kieme lik, hogy min den gye rek nek – a sa já tos
ne ve lé si igé nyű nek, a te het sé ges nek és a sé rült nek egyaránt – jo ga van a ké pes sé -
gei nek meg fe le lő ok ta tás hoz. Kö zép pont ba he lye zik az in terak tív diák-ta nár-
szü lő vi szonyt, az ak tív ta nu lói ma ga tar tás erő sí té sét. Igyek sze nek csök ken te ni
az is ko lá sok túl ter helt sé gét. Hang sú lyoz zák a ta nu ló ho lisz ti kus sze mé lyi ség fej -
lő dé sé nek fon tos sá gát és az is ko lai ok ta tás fel ké szí tő sze re pét az élet re. A tan tár -
gyak kö zül prio ri tást él vez nek az ide gen nyel vek, az in for ma ti ka, az egész sé ges
élet mód és a ze ne ok ta tás (Ministry of Education 2010).

A szlo vén ok ta tás po li ti ka ér de kes sé ge, hogy 2005-től két kü lön mi nisz té rium
is fe le lős az ok ta tás ügyért: az alap- és kö zép fo kú köz ok ta tá sért az Ok ta tá si és
Sport mi nisz té rium, míg a fel ső ok ta tá sért a Fel ső ok ta tás, Tu do mány és Tech no -
ló gia Mi nisz té riu ma fe lel. 

2.1. Az is ko la rend szer

Szlo vé niá ban 6 és 15 éves kor kö zött kö te le ző az ok ta tás. Az óvo dák ban nincs
kö te le ző is ko la-e lő ké szí tő év; vi szont gyak ran már öt és fél éves ko ruk ban is ko -
lá sok lesz nek a gye re kek, mi vel a tan kö te le zett ség kez de te ar ra az év re vo nat ko -
zik, amely ben de cem ber 31-éig be töl tik a 6. élet évü ket. A ta nu lók nak szin te
100%-a ál la mi is ko lá ba jár, bár a szü lő vá laszt hat ma gán is ko lát is. In do kolt eset-
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 ben ter mé sze te sen a ma gán ta nu lói stá tusz is kér he tő. Ugyanígy nincs aka dá lya
an nak sem, hogy ne a la kó he lyé hez leg kö ze lebb eső is ko lá ba irat koz zon be a ta-
 nu ló. 

A 9 osz tá lyos ál ta lá nos is ko la 3 cik lus ra ta go ló dik. Az el ső 3 év ben egy ta ní tó
dol go zik az osz tállyal. A ko rai is ko la kez dés miatt a ta ní tó mel lett az 1. osz tály -
ban egy óvó nő is se gí ti a ki csik beil lesz ke dé sét. A má so dik cik lus ban az új osz-
 tály ta ní tó mel lé be lép az ide gen nyel vet és a test ne ve lést ta ní tó kol lé ga. A 7–9.
osz tály ban pe dig már szak ta ná rok ad ják át az is me re te ket. 

A 2006/2007-ben in du ló ok ta tá si re form alap ve tően mó do sí tot ta az ad dig
kö te le ző cik lus zá ró or szá gos vizs gá kat. A 3. osz tály vé gén el tö röl ték, meg kí mél -
ve a mé rés sel já ró stressz től a leg ki seb be ket. A 2. cik lus vé gén vá laszt ha tó, a 3.
cik lus vé gén vi szont kö te le ző lett a zá ró vizs ga.

A ké pes sé gek nek – és a vál to zó szo ciá lis hát tér nek – meg fe le lő szé les vá lasz -
té kot kí ná ló kö zép is ko lai rend szer felépí té sé ben erő sen em lé kez tet a ko ráb bi
ma gyar köz ok ta tás struk tú rá já ra. Bár nem kö te le ző, szin te min den gye rek to-
 vább ta nul szak mun kás kép ző ben vagy szak kö zép is ko lá ban, majd az er re épü lő
tech ni ku si kép zés ben vagy pe dig gim ná zium ban. A kö zép is ko lai kép zés idő tar -
ta ma 2–5 év. Az érett sé gi zők 5 tárgy ból vizs gáz nak (Ministry of Education
2010).

2.2. Fel ső fo kú kép zés, egye te mi ok ta tás

1993-ban ké szült el az azóta négy al ka lom mal mó do sí tott fel ső ok ta tá si tör vény,
amely egyút tal a bo lo gnai rend szer be ve ze té sét is sza bá lyoz za Szlo vé niá ban.
Négy egye tem mel, 37 kar ral, há rom mű vé sze ti aka dé miá val és tíz füg get len fel-
 ső ok ta tá si in téz ménnyel büsz kél ked het az or szág. A szlo vén és az uniós ál lam -
pol gá rok szá má ra az el ső nap pa li kép zés in gye nes. Az alap-, mes ter- és dok to ri
kép zés mel lett a több nyi re két éves fel ső fo kú szak kép zést is vá laszt hat ják az érett-
 sé gi zet tek.

A ta nár kép zés meg kü lön böz te ti az ál ta lá nos és kö zép is ko lai ta ná rok fel ké szí -
té sét. Fon tos előírás, hogy a szak dol go zat meg vé dé se után a ta nár je lölt nek egy
tan évet is ko lai gya kor la ton kell töl te nie, s csak így sze rez he ti meg a dip lo má ját
(IAU 2006).

2.3. A te het ség gon do zás ban el kö te le zett ta ná rok szak kép zé se

Szlo vé niá ban a te het ség gon do zás ok ta tá sa ed dig a nor mál ta nár kép zés be in teg -
rá ló dott, ré sze volt a pszi cho ló gia és a pe da gó gia kur zu sok ta na nya gá nak. 2011-
től azon ban vá laszt ha tó tan tárgy lesz a mes ter- és PhD-képzéseken. Óriá si elő re-
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lé pés, hogy 2011-től két éves te het ség gon do zói mes ter kur zus in dul a Ljub lja nai
Egye te men. 

A Szlo vén Köz tár sa ság Ok ta tá si In té ze te 14 éve szer vez 25–72 órás szak irá -
nyú to vább kép zé se ket az ál ta lá nos is ko lai ta ná rok szá má ra. In téz mé nyen ként
mi ni mum két ta nár vé gez te el ed dig a tan fo lya mo kat. Az Ok ta tá si In té zet 30
mul ti pli ká to ra, a szak ma uta zó nagy kö ve tei fo lya ma to san je len van nak ta nács -
adó ként, tré nin gek tar tá sá val a he lyi is ko lák éle té ben. Az in té zet 2004-ben meg-
 szer vez te a té ma ta pasz talt ta ná rai nak or szá gos há ló za tát is, 2009-ben pe dig 
lét re jött a kö zép is ko lai te het ség gon do zó ta ná rok szö vet sé ge. Az is ko la pszi cho -
ló gu sok szak irá nyú to vább kép zé sé vel a ljub lja nai Pszicho-diagnosztikai Esz kö -
zök Szak ér tői Köz pont ja fog lal ko zik. 2009-ben a Ljub lja nai Egye te men te het -
ség gon do zás ra sza ko so dott ku ta tó in té zet jött lét re (Be zič 2009).



II. OR SZÁ GOS TE HET SÉG AZO NO SÍ TÁS ÉS TE HET SÉG-
 GON DO ZÁS A SZLO VÉN ÁL TA LÁ NOS
ÉS KÖ ZÉP IS KO LÁK BAN

1. A prog ram meg szü le té se, a ku ta tás mód szer ta ni jel lem zői

A szlo vén te het ség gon do zás leg na gyobb fi gyel met ki vál tó jó gya kor la ta az egész
köz ok ta tás ban al kal maz ni kí vánt te het ség azo no sí tás és te het ség gon do zás. 1996-
ban iz gal mas kí sér let ként in dult, 2011 ta va szá ra pe dig már le zá rult a kö zel 10
éve or szá gos sá vált prog ram ha tás vizs gá la tá nak elem zé se is. A min den na pi
mun ká ban 450 ál ta lá nos is ko la vesz részt.

A prog ram cél ja, hogy az is ko lai ke re tek kö zöt ti spe ciá lis ké pes ségki bon ta -
koz ta tást jól felépí tett rend szer sze rint mi nél előbb el le hes sen kez de ni az ál ta lá -
nos is ko lá ban. Az 1999-ben el fo ga dott Kon cep ció: A ki lenc év fo lya mos ál ta lá -
nos is ko lák ta nu lói kö ré ben vég zett „Te het ség ku ta tá si és te het ség gon do zá si
felada tok” cí mű do ku men tum (to váb biak ban: Ál ta lá nos is ko lai kon cep ció)
meg te rem ti a ke re teit an nak, hogy min den ta nu ló nak fo lya ma to san le he tő sé ge
le gyen te het ség be vá lo ga tás ra. A tör vény ér tel mé ben a te het sé ges diá kok spe ciá -
lis ne ve lé si igé nyű nek szá mí ta nak, így az ok ta tá si in téz mé nyek nek egyé ni fej-
 lesz té si ter vet és eh hez iga zí tott ok ta tást kell biz to sí ta niuk szá muk ra.

A Nem ze ti Tan ter vi Ta nács 1996-ban bi zott sá got ho zott lét re az zal a cél lal,
hogy elő ké szít se a te het sé ges diá kok kal az ál ta lá nos is ko lák ban foly ta tan dó
mun ka ál ta lá nos is ko lai kon cep ció ját. Négy éven ke resz tül öt ál ta lá nos is ko lá val
együtt mű köd ve dol goz ták ki azt a ter ve ze tet, amit 1999. feb ruár 11-én el fo ga -
dott a Szlo vén Köz tár sa ság Köz ok ta tá si Szak mai Ta ná csá nak 25. ülé se, és az ok-
 ta tá si tör vé nyek kel össz hang ban tör vé nyi hát te rét ad ja a szlo vén te het ség gon do -
zás nak (Ál ta lá nos is ko lai kon cep ció, 1999).

A fo ko za to san felépü lő rend szer kö vet ke ző ele me „A te het sé ges kö zép is ko lás
ta nu lók kal kap cso la tos ne ve lé si és ok ta tá si mun ka” kon cep ció ja, ame lyet a Szlo-
 vén Köz tár sa ság Ál ta lá nos Ok ta tá si Szak mai Ta ná csa 2007-ben fo ga dott el (Kö -
zép is ko lai kon cep ció, 2007).
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2. Az Ál ta lá nos is ko lai kon cep ció felépí té se és gya kor lat ba tör té nő 
átül te té se

2.1. A Marland-koncepció

A szám ta lan te het ség de fi ní ció kö zül a bi zott ság az 1978-as „A te het sé ge sek ok-
 ta tá sá ról” szó ló ame ri kai tör vény ben rög zí tett Marland-koncepciót vá lasz tot ta
kiin du lá si pont ként. Ez a de fi ní ció (Me ző 2004) ál ta lá ban meg kü lön böz tet te-
 het sé ges (gifted) és az aláb bi te rü le tek egyi kén spe ciá li san te het sé ges (talented)
gye re ke ket: ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes ség, spe ci fi kus ta nul má nyi kész sé gek,
krea ti vi tás, ve ze tői ké pes ség, vi zuá lis és előadói mű vé sze tek, pszi cho mo to ros
ké pes ség. A je len tés egyút tal le szö ge zi, hogy a te het sé get szak ér tő nek kell meg-
ítél nie. Hang sú lyoz za to váb bá, hogy a te het sé ges ta nu ló nak a nor mál is ko lai ok-
 ta tás mel lett egyén re sza bott kép zés re és te vé keny ség re is szük sé ge van az op ti -
má lis fej lő dés hez.

2.2. Te het ség azo no sí tás a szlo vén ál ta lá nos is ko lák ban az Ál ta lá nos is ko lai 
kon cep ció nak meg fe le lően

2.2.1. Nominálás
Az ál ta lá nos is ko la el ső há rom évé ben a ta ní tó a kö zös mun ka so rán meg fi gye li a
gye re ke ket, majd a 3. év vé gén adott kri té rium rend szer alap ján je lö li őket ké sőb -
bi, is ko lán be lü li te het ség be vá lo ga tás ra. A gye re kek nek te hát a 3. osz tály ban
még nem kell teszt mé ré sek kel bir kóz niuk. Az is ko lai ta nács adók azo kat a gye re -
ke ket ve szik nyil ván tar tás ba, akik a kö vet ke ző szem pon tok legalább egyi ké ből
ki ma gas lóak: ta nul má nyi ered mény (rend kí vül fon tos!), mű vé sze ti vagy sport-
 tel je sít mény, ver seny ered mény, hob bi. Ezek hí ján szem pont le het a ta nár vagy az
is ko lai ta nács adó szol gá lat megíté lé se is. Az is ko lai ta nács adó el be szél get a szü-
 lő vel, is mer te ti a je lö lés anya gát és a szü lő hoz zá já ru lá sát ké ri a nyil ván tar tás ba
vé tel hez. Ez zel a kö zös mun ka el ső pil la na tá tól kezd ve együtt mű kö dő part ner ré
te szi a szü lőt is. A 3. osz tá lyo sok nál a szü lők 90%-a be leegye zett gyer me ke je lö -
lé sé be (Bezič 2009).

Az Ál ta lá nos is ko lai kon cep ció egyik ala po san át gon dolt ele me, hogy a je lö -
lés re bár me lyik év ben sor ke rül het, fi gye lem be vé ve a ta nu lók el té rő fej lő dé sét, a
ta nár eset le ges szub jek ti vi tá sát. A fo lya mat a kö zép is ko lá ban is foly ta tó dik. Az
ál ta lá nos is ko lák ban át la go san a gye re kek 1/3-át je lö lik te het ség be vá lo ga tás ra,
de je len tő sek az el té ré sek. A kü lönb sé gek fa kad hat nak az is ko la presz tí zsé ből, a
ta nu lók ké pes sé gé ből, a ta nár el kö te le zett sé gé ből vagy kis hi tű sé gé ből. Ljub lja -
ná ban gyak ran az 50%-ot is eléri az is ko lai ta nács adó szol gá lat nál re giszt rált
gye re kek szá ma (Bezič 2009)!
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2.2.2. Te het ség azo no sí tás
A pszi cho ló gu sok a ne gye dik év fo lya mon, szep tem ber és de cem ber kö zött ve-
 szik fel a tesz te ket a gye re kek kel. Az in tel li gen ciát a Raven Po zi tív Mát ri xok
Plusz-teszt tel mé rik, a krea ti vi tást pe dig a Torrance-teszttel. Mindez a szü lők
elő ze tes be leegye zé sé vel tör té nik.

A ta ná rok stan dar di zált ér té ke lő la po kon Likert-skálák se gít sé gé vel vé le mé -
nye zik a gye re ke ket a hat ko ráb ban is mer te tett te het ségmeg nyil vá nu lá si te rü le -
ten. Rend kí vül kö rül te kin tő el já rás ra utal, hogy az el ső négy te rü let nél a ta nu ló
va la mennyi ta ná rá nak vé le ményt kell al kot nia, a mű vé sze ti és pszi cho mo to ros
ké pes sé gek nél pe dig legalább két szak ta nár nak. Ez ko moly ne héz sé ge ket je lent a
ki sebb is ko lák nak, hi szen kül ső szak em be re ket kell fel kér niük, ele get té ve an nak
a kri té rium nak is, hogy a ta nár legalább há rom hó na pig dol goz zon együtt az ér-
 té ke len dő gye rek kel.

A cso por tos teszt fel vé tel okait nem kell ma gya ráz nunk. Vi szont ha a ta ná rok
vé le mé nye és a tesz tek ered mé nye kö zött ki rí vó el lent mon dás van, a pszi cho ló -
gus új ra meg vizs gál ja a gyer mek ké pes sé geit a WISC III egyé ni teszt tel.

Há rom hó na pos kö zös mun ka után a gye rek új ta ní tó ja is ér té ke li a ta nu ló
ké pes sé geit a megadott kri té rium rend szer alap ján. Szá mos kü lön bö ző mé rés és
ér té ke lés össze ve té se után a gye re kek 25%-a bi zo nyul azo no sí tott te het ség nek
(Bezič 2009), ami nek az a fel té te le, hogy legalább egy mé ré si for má ban 90%-os
tel je sít ményt ér jen el. 

2.2.3. Az Egyé ni fej lesz té si prog ram
Ez az a pont, ahon nan a tény le ges te het ség gon do zás elin dul hat. A ta ní tó/osz -
tály fő nök és a töb bi ta nár a ta nács adó val kö zö sen el ké szí tik a gye rek Egyé ni fej-
 lesz té si ter vét (INDEP), amit a ta nács adó is mer tet a gye rek kel és a szü lők kel. Az
összeg ző ku ta tás ér de kes pont ja lesz an nak vizs gá la ta, hogy miért csak a szü lők
60%-a ír ja alá a prog ra mot. Ennyi re elé ge det tek az alap ok ta tás sal, vagy fél tik a
gye re ket a túl ter helt ség től, vagy egy sze rűen csak a szü lői oda fi gye lés hiá nyá ról
van szó?

3. A te het ség gon do zás beépí té se a ta ní tás ba

Az ál ta lá nos is ko la 3. har ma dá ban a gye re kek élet ko ri sa já tos sá gai hoz, ter hel he -
tő sé gé hez iga zít va fo ko za to san bő ví tik a te het sé ges ta nu lók ok ta tá sá ban al kal -
ma zott kép zé si for mák ská lá ját. Kö zös jel lem ző, hogy ma te ma ti ká ból, szlo vén
nyelv ből és egy ide gen nyelv ből a 2. és a 3. har mad ban egyaránt min den órá ju -
kon ered mé nyeik alap ján cso por to sít ják a gye re ke ket. Az azo nos ta na nya got kü-
 lön bö ző cé lok, stan dar dok és mód sze rek ki tű zé sé vel, al kal ma zá sá val más mély-
 ség ben és más rész le tes ség gel sa já tít ják el a gye re kek. A töb bi tan tárgy ból a 4–7.
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év fo lya mo kon bel ső és ru gal mas diffe ren ciá lás sal él nek a ta ná rok. A te het sé ges
ta nu lók ér dek lő dé sük nek és tu dá suk nak meg fe le lően az óra har ma dá ban kü lön
cso por tot al kot nak, más felada ton dol goz nak. Mi vel ere de ti kö zös sé gük ben ma-
 rad nak, ez megaka dá lyoz za el szi ge te lő dé sü ket tár saik tól, ami eb ben az élet kor -
ban je len tős pszi chés ter het ró na rá juk. Ezenkí vül a ta nu ló kap hat egyé ni felada -
to kat, ré sze sül het in di vi dua li zált ok ta tás ban, gyor sabb ha la dás ban, pár hu za mos
ok ta tás ban, részt ve het té ma na po kon, szak kö ri mun ká ban. Nagy hang súlyt kap-
 nak a krea tív mű he lyek, ku ta tótá bo rok, a ver se nyek re va ló fel ké szí tés. Mindez -
zel pár hu za mo san prog ram ügyel ar ra is, hogy a gyer mek in tel lek tuá lis és ér zel -
mi fej lő dé se, fej lesz té se össz hang ban le gyen. 

8–9. év fo lya mon a bel ső és ru gal mas diffe ren ciá lás, il let ve a ko ráb bi for mák
mel lett be lép a kül ső diffe ren ciá lás is. Sza ba don vá laszt ha tó tan tár gya kat ta nul -
hat nak a te het sé ge sek, sze mi ná riu mi dol go za to kat ké szít het nek, ön ál ló ku ta tó -
mun ká ban mé lyül het nek el.

A tár saik kal és ta ná raik kal va ló in ten zí vebb együtt mű kö dést se gí ti, hogy a
spe ciá lis te het ség gon do zó fog lal ko zá so kon kö rül be lül 10 gye rek dol go zik
együtt, míg a nor mál osz tály lét szám elér he ti a 28 főt is.

4. To vább len dí tő vissza jel zé sek

A 2. és 3. har mad ban egy re gya ko rib bá vá lik a diá kok, a szü leik és az is ko lai ta-
 nács adó kö zöt ti sze mé lyes ta lál ko zás, mint hogy a ta nu lók egy re in kább igény lik
a sze mély re szó ló és a pá lya vá lasz tá si ta nács adást. A köz ok ta tás ban a ta nár he ti
egy fo ga dó órát biz to sít szü lői kon zul tá ció ra. Ha von ta egy szer tar ta nak szü lői ér-
 te kez le tet is. Ezenkí vül az is ko lai ta nács adó min den egyes tan év vé gén in ter jút
ké szít a te het ség gon do zás ban részt ve vők kel és szü leik kel vé le mé nyük ről, az
egyé ni fej lesz té si terv meg va ló su lá sá ról, mű kö dé sé ről, a vál toz ta tá si ké rel mek -
ről. A ta nács adók és a koor di ná to rok ér té ke lik, do ku men tál ják és megőr zik a vé-
 le mé nye ket, kiegé szít ve a ta ná rok ér té ke lé sé vel, va la mint a ma guk ál tal ké szí tett
mi nő sí té sek kel. A 9. osz tály vé gén a diák összeg zést ké szít ad di gi mun ká já ról és
kö zép is ko lai ter vei ről.

Ezek az elem zé sek azon ban az is ko lá ban ma rad nak, ugyanis ke zel he tet le nül
nagy adat bá zist ered mé nyez ne, ha min den adat be fut na az Ok ta tá si In té zet hez.
Az is ko la éves mun ka ter ve és év vé gi je len té se tar tal maz za a te het ség gon do zás -
sal kap cso la tos ten ni va ló kat és ered mé nye ket. A je len tés ki mu tat ja, hogy az 
ál ta lá nos is ko lai kon cep ció alap el veit mennyi ben si ke rült meg va ló sí ta nia az is-
 ko lá nak, mé ri a ta nul má nyi ered mé nyek vál to zá sait, össze sí ti a ver seny ered -
mé nye ket.

Ed dig négy leíró elem zés ér ke zett az Ok ta tá si In té zet hez. Az ötö dik, ed di -
giek nél jó val mé lyebb ér té ke lés ada tai nak összeg zé se e fe je zet megírá sá nak ide-
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 jén zaj lik. A prog ram kez de te óta el telt 10 év is ko lai fo lya ma tait, ered mé nyeit, az
egyé ni fej lő dé si ter vek alap ján vég zett mun kát elem zi majd a ta nul mány. A ki -
ter jedt ku ta tás a ta nu lók köz ti kü lönb sé ge ket vizs gál ja, fi gye lem be vé ve, hogy
mennyi időt töl töt tek a prog ram ban, ele mez ve a ne mek köz ti el té ré se ket, a hát-
 rá nyos hely ze tűek ará nyát. 

A prog ram ered mé nyes sé gét mu tat ja, hogy a te het ség gon do zás ban spe ciá li -
san fej lesz tett gye re kek több nyi re gim ná zium ban ta nul nak to vább, holott az
egész szlo vén kö zép is ko lai ok ta tás ban a gim ná ziu mi diá kok ará nya csak 35%
(Be zič 2009). 

5. Szisz te ma ti kus fej lő dés: a te het ség azo no sí tás és te het ség gon do zás 
ki ter jesz té se a kö zép is ko lák ra

2007-ben 11 kö zép is ko lá ban in dult el a kí sér le ti te het ség azo no sí tó és te het ség -
gon do zó prog ram. Az el mé le ti hát te ret a spe ciá li san er re a ko rosz tály ra ké szí -
tett, „A te het sé ges kö zép is ko lai ta nu lók kal kap cso la tos ne ve lé si-ok ta tá si mun ka
kon cep ció ja” cí mű do ku men tum (to váb biak ban Kö zép is ko lai kon cep ció 2007)
ad ja. A prog ram alapja, fo lya ma ta megegye zik az ál ta lá nos is ko lák ra vo nat ko zó
Ál ta lá nos is ko lai kon cep cióval. Ezért most csak az el té ré sek re ér de mes fel hív ni a
fi gyel met.

A ter ve zet a kö vet ke ző szak mai és eti kai alap el ve ket szö ge zi le:
• A diák jó lé té nek el ve: A ter ve zet és meg va ló sí tá sa a diák ja vát szol gál ja, nem

okoz szá má ra szük ség te len stresszt és fe szült sé get, nem stigmatizálja, ha -
nem elő se gí ti egyé ni fej lő dé sét, tu dá sá nak fej lesz té sét azon a té ren, ahol te-
 het sé ges nek bi zo nyult. Kiemelt fi gyel met kap a diák tel jes egyé ni fej lő dé se,
va la mint a sze mé lyes és tár sa dal mi fej lő dé sé nek elő moz dí tá sa.

• Az ön ál ló ság el ve: A ter ve zet meg va ló sí tá sá ban a diá kok rész vé te le ön kén -
tes. A kö te le zően előírt kö zép is ko lai órá kon kí vü li te vé keny sé gek és a sa ját
te het ség fi gye lem mel kí sé ré se, va la mint ér té ke lé se ön kén tes ala pon tör té -
nik.

• A sze mé lyes ada tok vé del mé nek el ve: A diák nak és szü lei nek, il let ve gond vi -
se lői nek jo guk van sze mé lyes ada taik vé del mé hez, va la mint a tör vény és a
szak mai dokt rí nák előírá sai nak meg fe le lően a meg fe le lő do ku men tá ció ba
va ló be te kin tés hez is.

• A szak mai ság el ve: Min den ve ze tő és ve ze tő sé gi tag, va la mint a ta ná rok, ta-
 nács adók, men to rok és más szak ér tők gon dos kod nak ar ról, hogy a ne ve lé -
si-ok ta tá si felada tok il lesz té se és a te het sé gek fel fe de zé se a szak mai-e ti kai
el vek nek meg fe le lően tör tén jen (Kö zép is ko lai kon cep ció 2007).
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Azok a diá kok, akik a te het ség gon do zás ban ed dig is részt vet tek, vi szik ma-
 guk kal anya gu kat, a sa ját be szá mo ló ju kat ed di gi mun ká juk ról és kö zép is ko lai
ter veik ről az új is ko lá juk ba. Az újon nan be lé pő ta nu lók szá má ra a je lö lé si és te-
 het ség azo no sí tá si fo lya mat az ál ta lá nos is ko lai val azo nos mó don zaj lik le, az zal a
kiegé szí tés sel, hogy a ta ná ri de le gá lás mel lett a gye re kek ma gu kat is je löl he tik.
A ne ve zés har ma dik mód ja, hogy a diák nem zet kö zi vagy or szá gos szin tű ver-
 seny ered ményt, mű vé sze ti tel je sít ményt ér jen el.

A te het sé gek fel ku ta tá sa ter mé sze te sen sok kal gyor sab ban zaj lik, mint az ál-
 ta lá nos is ko lák ban: a fel té te lek tel je sü lé se kor, il let ve a kö zép is ko lá ba tör té nő be-
irat ko zás után egy hó nap pal már meg tör té nik a je lö lés és az azo no sí tás.

A ko ráb ban em lí tett nagy ará nyú szó rás az in téz mé nyek kö zött a kö zép is ko lai
ok ta tás nál fo ko zot tan je lent ke zik. Egy ljub lja nai és egy maribori elit gim ná -
zium ban a diá kok 80%-a azo no sí tott te het ség. A szak mun kás kép zők ok ta tói pe -
dig az zal az elő fel té te le zés sel él nek, hogy ná luk nem is le het nek jó ké pes sé gű
gye re kek. Még min dig sta bi lan tart ja ma gát az a vé le mény, hogy csak az in tel lek -
tuá lis te het ség a va ló di te het ség (Bezič 2009).

Mi re a te het sé ges diá kok kal foly ta tott or szá gos mun ká ba a kö zép is ko lá kat is
be von ták, Dusica Boben és ljub lja nai pszi cho diag nosz ti kai köz pont ja öt év ta-
 pasz ta la tait fi gye lem be vé ve több ször is át dol goz ta, bő ví tet te a ta ná ri ér té ke lő
ská lá kat. 2009-től az 1–6. év fo lya mon tíz kü lön bö ző ská lát hasz nál nak a ta ná rok
a te het ség meg je le né si te rü le tei nek vé le mé nye zé sé re. A vi zuá lis és előadói mű-
 vé sze te ket mű vé sze ti ágak ra bon tot ták (ze ne, fes té szet, iro da lom, szín ház). 7.
osz tály tól be lép a film is. A ko ráb bi négy pon tú ská lát hétpon tos ra bő ví tet ték,
hogy a ská la ér zé keny sé gét és meg bíz ha tó sá gát ja vít sák. A mi nő ség biz to sí tást
se gí ti az is ko lai ta nács adó szá má ra ké szí tett pre cíz, min den rész let re, az ad mi -
niszt rá ció ra, a kon ver tá ló táb lá za tok ra is ki ter je dő út mu ta tó (Boben 2008).

Az azo no sí tás után el ké szült egyé ni fej lesz té si ter vet a kí sér let ben részt  ve vő
kö zép is ko lák ban mindössze a ki vá lasz tott diá kok 10%-a ír ja alá – szem ben az
ál ta lá nos is ko lai ta nu lók 60%-os ará nyá val. A pszi cho ló gu sok ezt az el szo mo rí tó
ered ményt rész ben a ka masz ko ri prob lé mák kal ma gya ráz zák (Bezič 2009).

6. Kép zé si for mák a kö zép is ko lai te het ség gon do zás ban

A Kö zép is ko lai kon cep ció mind azo kat a te het ség gaz da gí tá si és -gyor sí tá si for-
 má kat ajánl ja, ame lye ket az adott élet kor ra a nem zet kö zi gya kor lat elen ged he -
tet len nek tart a te het sé ges diá kok op ti má lis fej lő dé sé hez. Ezek a kö vet ke zők:
ma ga sabb kö ve tel mény szin tű ta nu ló cso por tok, kö te le zően vá laszt ha tó tan tár -
gyak, vá laszt ha tó tan tár gyak, mo du lok, fog lal ko zá sok, il let ve szak kö rök, ak ce le -
rá ció – idő előtt tör té nő beirat ko zás, osz tály vagy egyes tan tár gyak át lé pé se, ki-
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 ha gyá sa, osz tály vizs gák, tan tár gyi vizs gák, to váb bi ok ta tás, ver se nyek re va ló fel-
 ké szü lés, egyé ni tan terv a tan tárgy több mint egy év fo lya má ra (curriculum
compacting), fel ső ok ta tá si in téz mé nyek előadá sai nak lá to ga tá sa, pár hu za mos
prog ra mok, szom ba ti is ko lák, nyá ri is ko lák, tá bo ro zá sok, pár hu za mos is ko lá -
zás, ma gas fo kú tré ning, ver se nyek, tan fo lya mok, sze mé lyes ta nács adás (a ta nu -
lá si tech ni kák, a kar rier orien tá ció, a sze mé lyes fej lő dés te rü le tén), a sze mé lyes és
szo ciá lis fej lő dést elő se gí tő prog ram (a kép zé si és ta nács adá si mun ka cso por to -
san vég zett for mái).

Ezek ben az ok ta tá si for mák ban kö rül te kin tően gon dos kod nak a ta nu ló
egyé ni és tel jes kö rű fej lő dé sé ről, szo ciá lis in teg rá ció já ról, az ön ál ló ság és a fe le -
lős ség tu dat ösz tön zé sé ről. Az is ko lá nak olyan kö rül mé nye ket kell te rem te nie,
ame lyek egy szer re je len te nek ér zel mi biz ton sá got és in tel lek tuá lis ki hí vást a te-
 het sé ges ta nu ló nak (Kö zép is ko lai kon cep ció 2007).

Az ál lam a kö zép is ko la el ső osz tá lyá tól kezd ve – a diá kok ko ráb bi ered mé -
nyei alap ján – az egye te mi ta nul má nyok vé géig Zois-ösztöndíjat biz to sít a te het -
sé ges ta nu lók nak, azaz anya gi lag is mo ti vál ja őket. Az ösz tön díj odaíté lé sé nek
két leg fon to sabb kri té riu ma a ki ma gas ló ta nul má nyi ered mény és az or szá gos
ver se nye ken elért elő ke lő he lye zés.

Mi vel a kö zép is ko lai prog ram még csak a kí sér le ti sza kasz ban jár, ko rai len ne
összeg zés re szá mí ta ni. Annyit sze ret nék meg je gyez ni ez zel kap cso lat ban, hogy a
szak ér tői bi zott ság spe ciá lis szlo vén mi nő ség biz to sí tá si mu ta tó kat dol goz ki,
ame lye ket va la mennyi kö zép is ko lá ban be ve zet nek majd.

7. A prog ram fi nan ciá lis hát te re

Az ok ta tá si tör vé nyek és mi nisz te ri ren de le tek sze rint a te het sé ges ta nu lók kal
kap cso la tos kép zé si for mák, va la mint az át hall ga tás költ sé geit az ál lam tel jes
mér ték ben fi nan szí roz za. A nyá ri is ko lák, ku ta tó tá bo rok, mű vé sze ti fesz ti vá lok,
ma gán mű vé sze ti ok ta tás költ sé geit azon ban csak rész ben áll ja a köz pon ti költ-
 ség ve tés. Mi vel a prog ram szé le sebb kör ben még csak ezután ke rül be ve ze tés re a
szlo vén kö zép is ko lák ban, a fi nan ciá lis kér dést is ezután ren de zik majd. Mind-
azonál tal a kö vet ke ző tan év től a kor mány több let ke re tet nyújt a koor di ná ció ra, a
men to rok ra és az egyé ni fej lesz té si ter vek re.

A tör vény ad ta le he tő sé gek el le né re az is ko lák nak nagy szük sé gük van a ci vil
se gít ség re is. Akár csak Ma gyaror szá gon, Szlo vé niá ban is ál ta lá nos gya kor lat,
hogy az is ko lák sa ját ala pít vánnyal ren del kez nek, aho vá re mény ked ve vár ják a
szü lői és vál la la ti tá mo ga tá so kat. E be fi ze té sek je len tős ré szét a te het ség gon do -
zás sal kap cso la tos költ sé gek fe de zé sé re for dít ják.
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8. Az Ál ta lá nos és Kö zép is ko lai kon cep ció be ve ze té séért, 
mű köd te té séért fe le lős in téz mé nyek, sze rep lők

A most be mu ta tott, nagy ívű te het ség gon do zó prog ra mok hely szí nei az is ko -
lák. Leg fon to sabb he lyi sze rep lői az igaz ga tók, az is ko lai ta nács adók, a ta ná rok
és az is ko lai prog ram koor di ná to rok. Az is ko lai ta nács adói funk ciót ál ta lá ban
pszi cho ló gu sok töl tik be: az ál ta lá nos is ko lák ban a ta nács adók 33%-a, a kö zép is -
ko lák ban pe dig 75%-a is ko la pszi cho ló gus. Ők fe le lő sek a te het ség azo no sí tá sért,
az ada tok, tesz tek, ered mé nyek tel jes is ko lai nyil ván tar tá sáért. A koor di ná tor
sok szor nem azo nos a ta nács adó val. Ilyen ese tek ben a koor di ná tor fe le lős a te-
 het ség gon do zó ok ta tá sért, az Egyé ni fej lesz té si ter vért, az elem zé se kért, a mű-
 hely mun ka szer ve zé séért. 

A te het ség gon do zás stra té giá já nak fej lesz té séért, meg va ló sí tá sáért, össze -
fo gá sáért, az ál ta lá nos és a kö zép is ko lák ban zaj ló mun ka koor di ná lá sáért a Szlo-
 vén Köz tár sa ság Ok ta tá si In té ze té nek szak mai cso port ja fe lel. Az in té zet tan-
 terv fej lesz tés sel és is ko lai ta nács adás sal is fog lal ko zik. Szak irá nyú ta nárto vább -
kép zé se ket tart. Elem zi a te het ség gon do zó prog ram gya kor la ti meg va ló sí tá sát és
a fel me rü lő prob lé má kat, ja vas la to kat tesz azok megol dá sá ra.

Az elő ké szí tő bi zott ság ból, az előb biek ben fel so rolt szak em be rek ből, va la -
mint a Ljub lja nai Egye tem ku ta tói ból 2002-ben megala kult a Te het ség gon do zás
Szak ér tői Bi zott sá ga. Az Ok ta tá si és Sport mi nisz té rium nak kü lön osz tá lya fel-
ügye li a te het sé ges gye re kek kel foly ta tott mun ká nak ad mi niszt rá ciós és jo gi ke-
 re teit. A szak mai tar ta lom el bí rá lá sá ra a szak felügye lői név sor ból kér nek fel
szak ér tőt, hogy mi nő sé gi prob lé ma gya nú ja ese tén vizs gál ja meg a ta nár mun-
 ká ját és ké szít sen je len tést.

8.1. A ci vil szfé ra sze re pe a prog ram ban

A leg köz vet le neb bül érin tett ci vil sze rep lők a szü lők. Mint ko ráb ban em lí tet tem,
vé le mé nyük, jó vá ha gyá suk az el ső pil la nat tól kezd ve elen ged he tet len ré sze a te-
 het ség azo no sí tás nak. Gyak ran be le foly nak a pe da gó giai mun ká ba is: szak kö rö -
ket ve zet nek, asszisz tens ként dol goz nak a ta nár mel lett. 

Sok kal ak tí vabb együtt mű kö dés re len ne vi szont szük ség az ön kor mány za -
tok kal, ame lyek a na gyon erős köz pon ti (mi nisz té riu mi és kor mány za ti) irá nyí -
tás miatt nem jut nak feladat hoz. Szlo vé niá ban nin cse nek sem te het ség gon -
do zás ra sza ko so dott ci vil kez de mé nye zé sek, sem ala pít vá nyok. A ko ráb bi te het -
ség gon do zó diák klu bok meg szűn tek, és saj nos szü lői szer ve ző dé sek sem jöt tek
még lét re.
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9. A prog ram ed di gi leg fon to sabb ered mé nyei és prio ri tá sai

Tanja Bezič 2009-es előadá sá ban (Bezič 2009) azt emel te ki, hogy az is ko lák 7%-
a küzd prob lé mák kal a nominálás so rán. Ez legin kább ab ból adó dik, hogy a ta-
 ná rok egy ré sze ne he zen is me ri fel a te het ség jel lem zőit. Az is ko lák 30%-a fi nan -
szí ro zá si gon dok kal szem be sül a te het ség azo no sí tás so rán. Az is ko lák 60%-a
pe dig úgy ér té ke li a sa ját mun ká ját, hogy ma gas szin ten si ke rült a gya kor lat ba
átül tet nie az Ál ta lá nos is ko lai kon cep ciót, mi köz ben az in téz mé nyek 18%-a
alap ve tő hiá nyos sá gok kal baj ló dik.

A szak ér tői bi zott ság sze rint az az egyik leg sür gő sebb felada tuk, hogy az
egyé ni fej lesz té si ter vek el ké szí té sé ben in ten zív szak mai tá mo ga tást nyújt sa nak
legalább az is ko lák fe lé nek. A kö zel jö vő ben na gyon ha tá ro zot tan meg kell erő sí -
te ni a ta nár kép zés ben a te het ség gon do zói te rü le tet, kü lö nös te kin tet tel a di gi tá -
lis ok ta tás al kal ma zá sá ra. Szük sé ges nek lát szik egy nem ze ti ta nács lét re ho zá sa a
te het ség gon do zás ban, hogy össze kap csol ja az ok ta tást, a kul tú rát, a tu do mányt,
a gaz da sá got és a ci vil szer ve ze te ket. Meg kell erő sí te ni az Ok ta tá si In té ze tet. Na-
 gyobb hang súlyt kell hogy kap ja nak a ku ta tá sok és a nem zet kö zi együtt mű kö dé -
sek (Bezič 2009).

10. Út ke re sés Brestanicában

Az Ál ta lá nos is ko lai kon cep ció te het ség gon do zá si ré szé nek meg va ló su lá sát a
brestanicai Adam Bohorič Ál ta lá nos Is ko lá ban egy ott dol go zó ta nár nő, Urska
Übleis fog lal ta össze (Übleis 2007). Ku ta tá suk a meg fe le lő ok ta tá si for mák ke re -
sé sé vel, to váb bá a 2005/2006-os és a 2006/2007-es tan év mun ká já nak összeg zé -
sé vel fog lal ko zik. 

Kiin du ló pont ként az a megál la pí tás szol gált, hogy bár a tan tes tü let tö ké le te -
sen tisz tá ban volt a te het ség gon do zás fon tos sá gá val, nem ta lál ták meg a meg fe -
le lő kép zé si for má kat, a ta ná rok pe dig igye kez tek ki von ni ma gu kat a mun ká ból.
Úgy érez ték, hogy a spe ciá lis feladat el vég zés hez nem ren del kez nek sem meg fe -
le lő rá lá tás sal, sem a szük sé ges kép zett ség gel. Ezért olyan te vé keny sé gi for mák
kiala kí tá sát tűz ték ki cé lul, ame lyek egy szer re se gí tik a ta nu lók komp lex, op ti -
má lis fej lesz té sét és a ta ná rok szak mai fej lő dé sét.

Ko ráb ban kü lön órák kal, ver se nyek kel, előadá sok kal ösz tö nöz ték a te het sé -
ges ta nu ló kat, de ez zel még nem tá mo gat ták meg fe le lően sa já tos igé nyei ket.
Nem for dí tot tak kel lő fi gyel met a kiemelt gye re kek bel ső mo ti vá ció já nak ösz-
 tön zé sé re, ér zel mi és szo ciá lis szük ség le tei re, in tel lek tuá lis fej lő dé sük és krea ti -
vi tá suk ki bon ta koz ta tá sá ra. 

A fen ti prob lé mák ki kü szö bö lé sé re olyan há rom rész ből ál ló prog ra mot ké-
 szí tett az is ko la, ami fo lya ma tos bő ví tés sel és pon to sí tás sal többéves te het ség -
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gon do zói mun ka alap jául szol gál hat. Al kal mas nak kel lett len nie ar ra, hogy két
kö ze li is ko lá val va ló együtt mű kö dés hez meg te remt se a ke re te ket.

Az Ál ta lá nos is ko lai kon cep cióval össz hang ban le zaj lott a gye re kek je lö lé se
és te het ség azo no sí tá sa, az egyé ni fej lesz té si ter vek el ké szí té se. 2006 szep tem be -
ré től kö vet ke ző év ja nuár jáig a gye re kek pro jekt mun ká kon dol goz tak. Vá laszt -
hat tak tör té nel mi, mű vé sze ti, tech ni kai, iro dal mi és nyel vé sze ti té mát. A fog lal -
ko zá sok dél után foly tak. A gye re kek őszin te lel ke se dés sel na gyon ma gas szin tű
mun kát vé gez tek. A ta ná rok ha von ta meg vi tat ták az ad di gi ta pasz ta la to kat és a
szük sé ges mó do sí tá so kat.

A má so dik sza kasz ban az is ko la egyé ni mun kát szer ve zett a ta nu lók szá má ra
az ér dek lő dé si kö rük nek, te het ség te rü le tük nek meg fe le lően. Kü lön bö ző in téz -
mé nye ket lá to gat hat tak meg, kül sős szak em be rek kel ta lál koz hat tak. Ez a sza-
 kasz nem rótt túl nagy ter het a gye re kek re, mi vel mindössze egy-két al ka lom ról
volt szó.

Az éves mun ka har ma dik fá zi sá ban va la mennyi diák egy kö zös nyá ri tá bor -
ban vett részt. A tá bor elő ké szí té se kor a krea ti vi tást, a mo ti vá ció erő sí té sét
hang sú lyoz ta az is ko la. Szlo vé niá ban ta nu ló kül föl di diá ko kat, nem zet kö zi cse-
 re prog ra mok részt ve vőit, kü lön bö ző szer ve ze tek kép vi se lőit, va la mint ön kén te -
se ket is meg hív tak, hogy ve gye nek részt a koo pe ra tív ok ta tás ban, te rep mun ká -
ban, vi ták ban.

A tá bor zá ró ese mé nye az egész éves mun ka se reg szem lé je volt. A diá kok szü-
 leik je len lé té ben szá mol tak be a há rom kü lön bö ző sza kasz ban vég zett mun ká -
juk ról.

Urska Übleis össze fog la ló ja a kö vet ke ző si ker kri té riu mo kat emel te ki a két-
 éves kí sér let vé gén: 

• a tan tes tü let át fo gó ké pet ka pott a te het sé ges ta nu lók kal vé gez he tő szisz te -
ma ti kus együtt mű kö dés ről;

• si ke rült elér ni, hogy a szak em be rek nyi tot tan, koo pe rá ció ra és vál to zás ra
ké szen áll ja nak a kér dés hez;

• olyan felada to kat dol goz tak ki, ame lyek meg fe le lő ki hí vást je len tet tek a
gye re kek nek, és ame lye ket rend kí vül mo ti vál tan ol dot tak meg;

• a diá kok és a ta ná rok vi szo nya lé nye ge sen ja vult;
• a szü lők part ner ré vál tak az is ko la te het ség gon do zói mun ká já ban.

A két éves mun ká val kap cso la tos ada tok be gyűj té se, nyil ván tar tá sa és fel dol -
go zá sa az Ál ta lá nos is ko lai kon cep ció előírá sai nak meg fe le lően tör tént. Az is -
ko la a pro jek tet ered mé nye sen zár ta. Ku ta tá si kér dé seik re vá laszt kap tak, majd
ki dol goz tak egy eze ken a felis me ré se ken nyug vó, ön ál ló te het ség gon do zói rend-
 szert, amely az egyéb kép zé si for mák kal pár hu za mo san zaj lik. Az el ső há rom év -
ben meg fi gye lik a ta nu ló kat. Ne gye dik osz tály ban a be vá lo ga tott gye re kek egy
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kö zös pro jek ten és egy ön ál ló mun kán dol goz nak. Az ötö dik és ha to dik év fo lya -
mon pro jek tet ké szí te nek, és egyé ni ér dek lő dé sük nek meg fe le lő tá bor ban vesz-
 nek részt. He te dik ben egyé ni mun kát foly tat nak, il let ve a ta ná raik kal tá bo roz -
nak. Nyol ca dik ban az egyé ni feladat mel lett a tá bor ban kül ső szak em be rek kel
dol goz nak együtt. Ki len ce dik ben in téz mé nye ket lá to gat nak és tá bo roz nak.

A prog ram va la mennyi részt ve vő je – gye re kek, szü lők, ta ná rok, kül ső szak-
 em be rek – ön kén te sen csat la koz tak a prog ram hoz. 2007-ben meg szü le tett az
együtt mű kö dé si szer ző dés az egyik szom szé dos is ko lá val (Übleis 2007).



III. ÖSSZE GZÉS

Szlo vé nia a fej lő dés iránt ta lán legin kább el kö te le zett rend szer vál tó or szág. A 19
éve ön ál ló sult köz tár sa ság az ok ta tást te kin ti az elő re lé pés el sőd le ges zá lo gá nak.
Az ága zat kiemelt fon tos sá gát jel zi, hogy az is ko la rend szer min den egyes ele mé -
nek mű kö dé sét ön ál ló tör vénnyel sza bá lyoz za. Az ál ta lá nos is ko lák ban szé les
szak mai kon szen zu son ala pu ló alap tan ter vet ho zott lét re a leg mo der nebb pe da -
gó giai el ve ket al kal maz va. 

14 éve in dult el az a szlo vén te het ség azo no sí tó és te het ség gon do zó prog ram,
amely az tán egy négy éves kí sér le ti idő szak után or szá gos sá bő vült. A köz ok ta tás
ré szét ké pe ző ál ta lá nos is ko lai ok ta tás, va la mint a tan kö te le zett sé gen kí vül eső
kö zép is ko lai ta ní tás össze s 12–15 éve alatt a ta nu ló bár me lyik tanárja elin dít -
hatja a je lö lé si fo lya ma tot. Az olyan prog ra mok ban, ame lyek ben egy sze ri je lö-
 lé sen ala pu ló te het ség azo no sí tás mű kö dik, na gyon sok múl hat a ta nár szim -
pá tiá ján vagy an ti pá tiá ján, eset leg – le gyünk őszin ték – az apá tiá ján. A szlo vén
rend szer igyek szik megaka dá lyoz ni, hogy a te het sé ges gye re kek ész re vét le nek
ma rad has sa nak, át csúsz has sa nak az azo no sí tá si há lón. Az azo no sí tott te het sé -
gek kel a sze mély re sza bott egyé ni fej lesz té si terv alap ján rög tön el kez dő dik a
szisz te ma ti kus mun ka. Az ok ta tá si in téz mé nyek ar ra tö rek sze nek, hogy az Ok-
 ta tá si In té zet től, il let ve az együtt mű kö dő egye te mek től ka pott prog ram- és tan-
 terv fej lesz tői út mu ta tá sok alap ján ki dol go zott mo dern pe da gó giai esz kö zök se-
 gít sé gé vel éb ren tart sák a te het sé ges ta nu lók mo ti vált sá gát és ta nu lás irán ti
el kö te le zett sé gét. Az Ál ta lá nos és Kö zép is ko lai kon cep ció a kép zé si for mák
rend kí vül ru gal mas al kal ma zá sá ra te remt le he tő sé get. Ez egyút tal azt is je len ti,
hogy a te het sé ges gye re kek na gyon ko rán át lép he tik is ko lá juk ka pu ját, más in-
 téz mé nyek kel, kül sős szak em be rek kel dol goz hat nak együtt. A két kon cep ció
ugyanak kor gon do san ügyel ar ra is, hogy a ta nu ló kat ne ter hel jék túl, ér zel mi és
in tel lek tuá lis fej lő dé sük har mo ni kus le gyen. 

Szlo vé nia ki vá ló pél da ar ra, hogy egy mér sé kelt anya gi le he tő sé gek kel, de ko-
 moly aka rás sal ren del ke ző volt szo cia lis ta or szág mi kép pen ké pes meg te rem te ni
az anya gi és sze mé lyi fel té te leit a nyolc és ti zen ki lenc év kö zöt ti kor cso por tok
tel jes po pu lá ciót érin tő mé ré sé nek, va la mint te het ség gon do zá sá nak. A rend szer
ter mé sze te sen még gyer mek be teg sé gek kel küzd, de eze ken re mél he tő leg ha ma -
ro san túl jut. A költ ség ve tés nek és a ma gán szfé rá nak nö vel nie kell a te het ség gon -
do zás ra for dí tott for rá so kat, hi szen a tesz te lés ön ma gá ban is ha tal mas össze ge -
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ket emészt fel. Prob lé mát je lent az is, hogy összes sé gé ben, il let ve in téz mé nyen -
ként is ala csony a szak irá nyú tan fo lya mot vég zett ta ná rok szá ma és ará nya. Ki-
 dol go zás ra vár az ön kor mány za tok és a ci vil szfé ra ak tív köz re mű kö dé sé nek
stra té giá ja is.

Az ál ta lá nos is ko lai te het ség gon do zás ed di gi ta pasz ta la tai ról ké szü lő ben lé -
vő össze fog la ló je len tés szá mos kér dés re vá laszt ad hat. Amennyi ben a ma gyar
ok ta tás po li ti ka mér le gel né egy or szá gos, a tel jes köz ok ta tás ra ki ter je dő te het -
ség azo no sí tó és te het ség gon do zó prog ram elin dí tá sát, a szak em be rek nek és a
dön tés ho zók nak ér de mes te kin tet be ven niük a szlo vén pél dát is. A tíz éves mű-
 kö dés ta pasz ta la tai nak fi gye lem be vé te le óriá si könnyebb sé get je len te ne egy ha-
 son ló ha zai ál ta lá nos is ko lai te het ség kon cep ció ki dol go zá sá ban és al kal ma zá sá -
ban.

Az át fo gó prog ram ma gyaror szá gi adap tá ció ját fel te he tően nagy öröm mel
üd vö zöl nék a te het ség gon do zás szak em be rei és a ha zai ta ná rok egy ré sze is, mi -
vel je len leg el szi ge telt tö rek vé sek is mer tek csu pán a te het ség azo no sí tás ra.
Ugyanak kor az anya gi for rá sok meg te rem té se hosszú táv ra szó ló kor mány za ti
dön tést igé nyel ne, s meg kí ván ná a vál la la ti és ma gán szfé ra el kö te le ző dé sét is.
A ta ná rok szak irá nyú kép zé sé nek pe dig a prog ram fel me nő rend sze rű kiala kí tá -
sá val pár hu za mo san kel le ne tör tén nie.

A szlo vén ok ta tás po li ti ka és az is ko lák ru gal mas sá ga a kép zé si for mák vál-
 toza tos al kal ma zá sát il le tően pél da ér té kű. A ma gyar in téz mé nyek en nél jó val
me re veb bek, a ta nu lók egyé ni szük ség le tei nek fi gye lem be vé te le egy át la gos 
is ko lá ban hossza dal mas át me ne ti idő sza kot igé nyel majd (ha szá mo lunk a rea-
 li tá sok kal). A ma gyar is ko la rend szer ered mé nyei – a nem zet kö zi össze ha son lí -
tá so kat fi gye lem be vé ve – min den kép pen vál to zá so kat sür get nek. A te het ség -
azo no sí tás és te het ség gon do zás szisz te ma ti kus ki dol go zá sa és egy or szá gos
prog ram al kal ma zá sa hosszú tá von jól jár ha tó utat biz to sí ta na ered mé nyeink ja-
 ví tá sá hoz.



KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS

A szlo vén ok ta tá si rend szer, te het ség azo no sí tó és te het ség gon do zó prog ram
váz la tos fel tér ké pe zé sé hez és be mu ta tá sá hoz el ső pil la nat tól kezd ve fel be csül he -
tet len se gít sé get kap tam M. Sc. Tanja Bezičtől, a pe da gó giai és pszi cho ló giai tu-
 do má nyok pro fesszo rá tól, a Szlo vén Köz tár sa ság Ok ta tá si In té ze té nek ve ze tő
mun ka tár sá tól. Hosszas be szél ge té seink kel, a tő le ka pott anya gok kal igye ke zett
biz to sí ta ni szá mom ra a szük sé ges rá lá tást. 

Sok szor for dul tam a mé ré sek kel kap cso la tos in for má ció kért a té ma szak ér -
tő jé hez, Dusica Bobenhez (ma te ma ti kapro fesszor és pszi cho ló gus, a ljub lja nai
Pszicho-diagnosztikai Esz kö zök Köz pont já nak mun ka tár sa). A gya kor la ti meg-
 va ló su lás he lyi sa já tos sá gai nak megér té sé ben pe dig nagy se gít sé gem re volt Irena
Jeretina, a domžalei Rodica Ál ta lá nos Is ko la szak mai koor di ná to ra és is ko la -
pszi cho ló gu sa, aki ha la dék ta la nul vá la szolt e-mailjeimre.

Se gít sé gü ket őszin tén kö szö nöm. Sze ret ném ki fe jez ni nagy ra be csü lé se met a
te het ség gon do zás irán ti el kö te le zett sé gü kért. 
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Ahogy egy re vi lá go sab bá vá lik, hogy a 21. szá zad ban a tu dás és a szak ér te lem a
leg fon to sabb nyers anyag, és a nagy küz de lem már rég nem az új föld ré sze kért és
bá nyá kért zaj lik (Há mo ri–Sza bó 2004), ha nem mind azért, ami az em be ri el mék
mé lyén rej lik, min den ko ráb bi nál job ban fölér té ke lő dik a te het ség. An nak a je-
 len ség nek az ér té ke, amit te het ség nek hí vunk, il let ve azok nak a sze mé lyek nek a
fon tos sá ga, aki ket kü lön fé le nyel ve ken és kü lön fé le meg kö ze lí té sek ben te het sé -
ge sek nek, ki vé te le sek nek, rend kí vü li ké pes sé gűek nek, ma ga san tel je sí tők nek,
ki vá ló adott sá gúak nak vagy ha son lók nak ne ve zünk. A je len ben tett erő fe szí té -
seik nek, il let ve a ké sőb biek ben tő lük el vár ha tó nak kö szön he tően el ső sor ban ők
hor doz zák a re mé nyeink sze rint él he tőbb és em be ribb jö vőt. 

Ma gyaror szá gon, amely az Eu ró pai Unió nak im már sta bi lan tel jes jo gú tag ja,
az 1989-as de mok ra ti kus for du lat óta szá mos erő fe szí tést tet tek ci vi lek és po li ti -
ku sok, pe da gó giai szak em be rek és lai ku sok, egyé nek és in téz mé nyek an nak ér-
 de ké ben, hogy a te het ség mi nél job ban elő tér be ke rül jön. De tud juk, hogy nem
elég év ti ze dek re elő re te kin tő ter ve ket ké szí te ni és azok ra sta bi lan fel hasz nál ha -
tó pén ze ket biz to sí ta ni, nem elég az egész tár sa dal mat a te het ség je len sé gé nek
fon tos sá gá ra han gol ni, nem elég ki gon dol ni és lét re hoz ni a te het sé gek kel va ló
fog lal ko zást min den ko ráb bi nál szisz te ma ti ku sab ban biz to sí tó szer ve ze te ket a
leg ki vá lóbb szak em be rek kel, ha minden nek kiin du ló pont já ban nem lát juk elég -
gé tisz tán és nem értjük jól, hogy mindez az erő fe szí tés mi be is il lesz ke dik be le a
nem zet kö zi kör nye ze tet te kint ve. 

Ezért is ha tá roz ta el 2009-ben a Ma gyar Te het ség se gí tő Szer ve ze tek Szö vet -
sé ge, hogy a Ma gyar Gé niusz Prog ram ke re té ben né hány fős ku ta tó cso por to kat
in dít út nak az EU or szá gain be lül re és kí vül re, hogy ezek ben az or szá gok ban jó

* ELTE Pe da gó giai és Pszi cho ló giai Kar, Interkulturális Pszi cho ló giai és Pe da gó giai Köz pont
** Deb re ce ni Egye tem Pszi cho ló giai In té ze te 
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gya kor la to kat gyűjt se nek a te het ség gon do zás te rén. A kö tet, amit az ol va só a 
ke zé ben tart, e ku ta tás ered mé nyeit mu tat ja be: jó gya kor la tok ki lenc or szág te-
 het ség gon do zá si rend sze ré ből. A kö tet zá ró je len fe je zet pe dig e fel tá ró jel le gű
ku ta tá sok ered mé nyeit igyek szik össze gez ni; és ta lán egy ki csit tá ga sabb pers-
 pek tí vák ból in teg rál ni azo kat a je len sé ge ket, ame lye ket az or szág ta nul má nyok
csak rész ele meik ben tud hat tak meg mu tat ni.

Rend sze rek és mód sze rek

Fel tá ró jel le gű mun kánk egyik leg fon to sabb ta nul sá ga az, hogy ön ma guk ban
nin cse nek jó mód sze rek. Az erő fe szí té sek op ti ma li zá lá sa ér de ké ben a te het ség -
gon do zás mód sze rei min de nütt szisz te ma ti ku san ki dol go zott és fenn tar tott, fo-
 lya ma to san to vább fej lesz tett rend sze rek be il lesz ked nek be le. Az, hogy ezek a
rend sze rek mi lyen szin te ken épül nek ki, mi lyen jel le gűek, kik nek van mód juk
rá, hogy meg szer kesszék és fenn tart sák azo kat, tár sa dal man ként már erő sen
vál to zó. Vagyis úgy tű nik, egyet len ál lam sem en ge di meg ma gá nak azt a lu xust,
hogy ne le gyen legalább ví zió ja a te het ség ne ve lé sé ről és tár sa dal mi hasz nos sá ga
biz to sí tá sá nak mi ként jei ről, de az, hogy en nek kiépí té sét és kép vi se le tét meny-
nyi re ön ma gá nak tart ja csu pán fenn, il let ve hogy mennyi re ad ja át a tár sa da lom -
nak, az je len tős kü lönb sé ge ket ered mé nyez. Az Egye sült Ál la mok ban pél dául
csak ke vés – igaz, na gyon fon tos – köz pon ti, szö vet sé gi szin tű elem lel he tő fel e
té ren, míg Iz rael ben vagy még in kább Szin ga púr ban igen sok. Né metor szág ban
a Szövetségi Oktatási Mi nisz té rium ál tal ki dol go zott kon cep ciók és rend sze rek
mel lett nagy sze re pe van az egyes tar to má nyi kez de mé nye zé sek nek. 

Ahol nem az erős köz pon ti, ál la mi, kor mány za ti aka rat ha tá roz za meg a te-
 het ség gon do zás rend sze rét, ma guk a részt ve vők is ar ra tö rek sze nek, hogy az is-
 ko lák, ala pít vá nyok, sza bad pia ci in téz mé nyek vagy más sze rep lők erő fe szí té sei
ne vé let len sze rűen ke rül je nek egy más mel lé, ha nem bel ső lo gi ká ja és rend szer -
sze rű kiépí tett sé ge le gyen mindezen erő fe szí té sek nek. Úgy tű nik, egy re vi lá go -
sabb a te het ség gon do zás ban ér de kelt részt ve vők szá má ra, hogy „egye dül nem
megy”, és nem is ér de mes, hogy men jen. És vi szont: ahol erő sek a köz pon to sí tás
je gyei, ott is ügyel nek ar ra, hogy a he lyi kez de mé nye zé sek is mű köd hes se nek, és
a nagy egész hez hoz záad has sák a ma guk krea tív, spon tán ér ték te rem tő kez de -
mé nye zé seit. 

Mun kánk egyik fon tos ta nul sá ga te hát, hogy az egyes mód sze rek ön ma guk -
ban csak a „le ve gő ben lóg nak”, nem is iga zán ér tel mez he tők, hogy mi ről szól-
 nak, ha nem is mer jük és ért jük meg azo kat a to váb bi rend sze re le me ket  és rend-
szeregészeket, ame lyek hez kap cso lód nak, ame lyek be il lesz ked nek. És for dít va: a
rend sze rek ről nem so kat ért he tünk meg, ha nem tud juk, hogy a be lő lük fa ka dó
mód sze rek mi ként for má lód nak ki és ho gyan mű köd te thetők. Te het ség ne ve lé si
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rend sze rek és mód sze rek te hát köl csö nö sen egy más ra utal tak és egy mást ér tel -
me zik. 

A te het ség rend sze rek szint jei

De va jon mi az „iga zi” szint je a te het sé gek kel kap cso la tos rend sze rek nek? Leg-
alább öt szin tet kü lön böz tet he tünk meg, ame lyek e fel so ro lás ban ta lán li neá ri -
san szű kü lő nek látsz hat nak, va ló já ban azon ban sok kal össze tet tebb, egy mást
megerő sí tő és fo lya ma to san meg kér dő je le ző vi szony ban áll nak egy más sal: glo-
 bá lis, re gio ná lis, or szá gos, kö zös sé gi, egyé ni szin tek. 

Azért is fon tos e szin te ket azo no sí ta nunk, mert vizs gá ló dá saink ból úgy tű -
nik, a te het ség rend sze rek egyik szint je sem tud úgy mű köd ni, hogy ne ven ne 
tu do mást a töb bi ről. Le het, hogy egyé ni szin tű dön té se ken mú lik, hogy egy te-
 het sé ges gye rek vé gül is mi lyen ok ta tá si in téz mény ben (vagy azon kí vül) bon ta -
koz tat ja ki a te het sé gét, de ma már sem ő, sem csa lá di kör nye ze te, sem az őt 
kép ző sze mé lyek nem hagy hat ják fi gyel men kí vül, hogy pél dául a glo bá lis mun-
 ka erő piac nak mik az igé nyei, il let ve mit tud felaján la ni mun ka le he tő sé gek ben,
vi szon zás ban a te het sé gek nek. Ugyanezek a ve tü le tek azon ban meg je len nek re-
 gio ná lis (pél dául ame ri kai, ázsiai, eu ró pai és más tér sé gi) szin te ken, az erő for rá -
so kat és pia co kat fon tos ele mei ben kon cent rá ló és jo gi lag sza bá lyo zó nem ze -
ti/or szá gos szin te ken, de pél dául az or szá gos szin tek nél szű kebb, vagy azo kat
ép pen ke resz tül met sző nem ze ti sé gi/et ni kai, ideo ló giai vagy ép pen szak mai kö-
 zös sé gek, egyéb ci vil vagy szer ve ze ti há ló za tok szint jén is. 

Az or szá gos szin tű te het ség rend sze rek ki tün te tet ten fon tos, de ko ránt sem
egyet len sze rep lő je a nem ze ti ok ta tá si rend szer. 

Az ok ta tás ügy és a te het ség gon do zás or szá gos rend sze re; az egyen lő ség,
a mél tá nyos ság és az egyen súly ke re sés kér dé sei

A te het ség rend sze rek nek ezen szint je azért is kü lö nö sen fon tos szá munk ra,
mert vizs gá la tunk ered mé nyei azt mu tat ják, hogy ezen a té ren je len tős vál to zás
állt be az el múlt év ti ze dek ben. Míg ko ráb ban ta lán az zal hi te get het ték ma gu kat
az or szá gos ok ta tá si rend sze rek (az „ok ta tás ügy”), hogy a tö me ges és egy re ma-
 ga sabb szin te ken is egy re bő vü lő ok ta tás bár mi lyen fej lő dé si fá zi sá ban és a kép-
 zés nek bár mely szint jein ké pes le het ar ra, hogy ön ma gá ban megold ja a te het -
ség gon do zás kér dé sét, ma már ez a le he tő ség lé nye gé ben fel sem me rül. Vagyis,
míg az 1960-as, 70-es évek ben ta lál koz ni le he tett pél dául az zal a ví zió val, hogy a
mi nél ma ga sabb szin tű ok ta tás, és azon be lül pél dául a ta ní tá si órán meg va ló su -
ló diffe ren ciált ok ta tás lé nye gé ben ele gen dő le het a te het sé ges gye re kek fej lesz -
té sé ben, ma már min de nütt reá li san szá mol nak to váb bi sze rep lők so ka sá gá val
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is, je len je nek meg ezek akár a sza bad pia con, a nemfor má lis ok ta tás ban vagy
más hol. 

Ez el ke rül he tet len ki hí vást je lent az ok ta tás po li ti ku sok nak vagy – még szé le -
seb ben ért ve a po li ti ku sok nak ál ta lá ban – a gya kor ló szak em be rek nek, il let ve a
ci vi lek nek is, akik így olyan kér dé sek kel szem be sül nek pél dául, hogy ha a pia ci
kez de mé nye zé sek miatt ve szély be ke rül az egyen lő ség és mél tá nyos ság (equality
and equity) a te het ség ne ve lés ben, ak kor mennyi ben az ő felada tuk ezt egyen-
súly-közelebbi ál la pot ba hoz ni, és mi lyen esz kö zeik le het nek er re. 

Vizs gá la tunk so rán nem ta lál koz tunk egyet len olyan nem ze ti ok ta tá si rend-
 szer rel, il let ve ezen be lül egyet len olyan te het ség gon do zá si prog ram mal sem,
amely ben az egyen lő ség és mél tá nyos ság kér dé sei ne je len tek vol na meg exp li cit
mó don is: az ok ta tá si rend szer ben. A he lyi do ku men tu mok ban ezek a szem pon -
tok éppúgy meg je len nek írás ban, mint ahogy pél dául az egyes prog ra mok ban
részt  ve vő sze mé lyek sza vai ban is a szak mai be szél ge té sek vagy kö tet le nebb tár-
 sal gá sok so rán. A ked ve zőbb és ked ve zőt le nebb kul tu rá lis-a nya gi hát te rű csa lá -
dok ban ne vel ke dő te het sé gek, kis- és nagy te le pü lé se ken la kók, a nem ze ti-et ni -
kai ki sebb sé gek hez vagy a több ség hez tar to zók, a be ván dor lók és az ős ho no sok,
vagy ép pen a fiúk és a lá nyok esé lyei nek mél tá nyos kie gyen sú lyo zá sa éppúgy
meg je lent a so kak ál tal ki fe je zet ten elitistának te kin tett, pro fit orien tált prog ra -
mok tö rek vé sei ben, mint az ál la mi ok ta tás ügy ben te vé keny ke dő finn, né met,
oszt rák vagy an gol oktatási intézmények ese té ben. Úgy tű nik, a te het ség gon do -
zás va la mennyi sze rep lő je tu da tá ban van an nak, hogy van tár sa dal mi fe le lős sé ge
ab ban, hogy mi tör té nik vagy nem tör té nik a te het sé gek kel. Kü lö nös kép pen vo-
 nat ko zik ez a sok szo ro san hát rá nyo kat szen ve dő te het sé gek re. Úgy tű nik, min-
 den tár sa da lom nak és min den szer ve zet nek fon tos, hogy megtapasztalhassanak
olyan narratívákat, és ma guk is ak tí van hoz zá já rul ja nak olyan újabb narratívák
ke let ke zé sé hez, ame lyek nek az a lé nye gük, hogy a hát rál ta tó kö rül mé nyek el le -
né re sa ját és kör nye ze tük kö zös erő fe szí té sei nek kö szön he tően mi ként tud egy
te het ség az őt mél tó képp megil le tő tár sa dal mi, szak mai és em be ri hely zet be ke-
 rül ni. 

Mindez azon ban nem vál toz tat azon, hogy mi nél nyi tot tab bak és mi nél sok -
ágúb bak egy or szág ban a te het ség fej lesz tés le he tő sé gei, an nál erő seb ben át ren -
de ző dik és átér tel me ző dik e te rü le ten az ál lam sze re pe és fe le lős sé ge, és hogy a
sze rep lők fo lya ma to san, köl csö nö sen „hely zet be hoz zák” egy mást. Ha az ál lam
már nem tud vál lal ni va la mit a te het ség gon do zás ban, az könnyen a pia ci szeg-
 mens ál tal fel kí nált le he tős ség gé vál hat. Amit pe dig a piac igyek szik vál lal ni vagy
el nyer ni ma gá nak, azt az ál la mi rend sze rek nem rit kán igye kez nek jo gi lag re gu -
láz ni, hogy mindezen fo lya ma tok még se csússza nak ki túl zott mér ték ben a ke-
 zük ből. Fon tos té nye ző, hogy eb ben a küz de lem ben, amely ben legalább annyi ra
egy más ra utal tak a fe lek, mint amennyi re ver seny tár sai egy más nak, hosszú és
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rö vid tá vú ér de kek is egy más nak fe szül nek. Úgy tű nik, hogy míg az ál la mok nak
hosszabb tá vú ter vei és sta bi labb jö vő fe lé mu ta tó ví ziói van nak a te het ség gon -
do zás ról, ad dig a pia ci sze rep lők egyé ni igény re orien tá lóbb és va ló ság kö ze libb
szem pon to kat tud nak kép vi sel ni. Nem vé let len, hogy sok he lyütt fel is is me rik a
köl csö nös egy más ra utalt sá got, és mint pél dául Né metor szág ban, olyan te het -
ség gon do zá si for má kat dol goz nak ki, ame lyek ben az ál la mi, ön kor mány za ti és
profitérdekelt fe lek egyaránt ér vé nye sen és a gye re kek fej lesz té se szem pont já ból
ha té ko nyan tud nak meg je len ni. 

A te het ség ne ve lés mint a fennál ló tár sa dal mi és ok ta tá si vi szo nyok 
kri ti ká ja, fej lesz tő je, megújí tó ja

Az elő zőek kel össz hang ban a ku ta tá sunk so rán elem zett do ku men tu mok ban, a
szak em be rek kel foly ta tott in ter júink ban, de még az in for má lis kom mu ni ká -
ciók ban is azt ta pasz tal tuk, hogy a te het ség prog ra mo kat, a te het ség ne ve lés ben
részt vál la ló in téz mé nye ket és konk rét sze mé lye ket egyaránt át hat ja va la mi fé le
emel ke dett fe le lős ség ér zés, egy faj ta szak mai/em be ri kül de tés tu dat. Az az ér zés,
hogy ami vel/akik kel ők fog lal koz nak és amiért/aki kért ők te vé keny ked nek, an -
nak/azok nak ki tün te tett je len tő sé gük van egyé ni és tár sa dal mi szem pont ból is.
Azt ta pasz tal tuk, hogy eb ben az ér zés ben egyaránt meg je len nek kri ti kai, rend-
 szer megújí tói és rend szer fej lesz tői ele mek. (Oly kor ezek konk rét tár gyát is ad ják
a te het ség ne ve lé si prog ram nak, mint pél dául a kö te tünk ben be mu ta tott oszt rák
gya kor lat ese té ben.) 

Sok szak em ber úgy te kint a te het ség fej lesz tés le he tő sé gei re, hogy az va ló já -
ban egy-egy tár sa da lom, egy-egy ok ta tá si rend szer hi bái ra, hiá nyos sá gai ra kell
hogy ér zé keny le gyen, azok ra az ele mek re, ame lyek a nem át la gos gye re ke ket
vissza tart hat ják ké pes sé geik op ti ma li zá lá sá ban. Ha az ok ta tás fő ára ma nem elég
ér zé keny az in di vi duá lis kü lönb sé gek re, ak kor a te het ség ne ve lés nek ép pen el-
 len ke ző leg an nak kell len nie; ha az nem tud elég gé a sze mé lyi ség- vagy krea ti vi -
tás fej lesz tés re fi gyel ni, ak kor a te het ség ne ve lő prog ra mok nak an nál in kább ké-
 pes nek kell len niük ar ra. Te hát mint ha a te het ség ne ve lés lé nye ge az ál ta lá nos
tár sa dal mi és ok ta tás ügyi hiá nyok ki töl té se, a hi bák ki ja ví tá sa len ne; egy faj ta
pél da mu ta tás ab ban, hogy mi ként is le het ma xi ma li zál ni a ké pes sé gek ki tel je sí -
té sét egy iga zán ha té kony, jó rend szer ben és pe da gó giá ban. 

Ezért so kan úgy te kin te nek a te het ség ne ve lés re és az ab ban részt ve vők re,
hogy az az ok ta tás ügy fej lesz té sé nek, ja ví tá sá nak, re form jai nak élen já ró ja. Akik
le het, hogy sza bály ta la nok, szo kat la nok vagy ép pen a dol gu kat sok kal ko mo -
lyab ban ve vők, mint az a fő áram ban dol go zó tár saik ra jel lem ző, de fel tét le nül a
jobb jö vő be mu ta tó mun kát vég ző iga zi út tö rők. 
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A te het ség gon do zás mint nem zet vé del mi erő

A ma gasz tos em be ri és tár sas/tár sa dal mi esz mék mel lett vizs gá la tunk so rán vi-
 lá go san ész re ve he tő volt az is, hogy az egyes or szá gok szá má ra a nem ze ti ön vé -
de lem szem pont já ból is kiemelt je len tő sé ge van a te het ség gon do zás nak. Szá mos
fej lett or szág – az USA, Iz rael, Né metor szág, Szin ga púr – pél dá ja mu tat ja, hogy
ket tős je len té se/je len tő sé ge van an nak, hogy mi köz ben to vább ra is fon tos nak
szá mít a hu mán és a mű vé sze ti te het sé gek ne ve lé se, a va ló ban je len tős, el sőd le -
ges erő for rá sok a STEM-te het sé gek (science, technology, engineering, math –
vagyis tu do má nyos, tech ni kai, mér nö ki és ma te ma ti kai te rü le te ken mu tat ko zó)
meg ta lá lá sá ra, fej lesz té sé re, meg tar tá sá ra for dí tód nak. A STEM-területek fon-
 tos sá ga pe dig ket tős: egy részt a tu dás in ten zív tár sa dal mak gaz da sá gi alap jait e
te rü le tek fej lett sé ge biz to sít ja, más részt a gaz da ság nak ez a szeg men se az, amely
a fej lett ha di tech ni kán ke resz tül a fej lett nem zet vé de lem alap jait biz to sít ja. Ku-
 ta tá sunk ban úgy ta lál tuk, hogy bár van nak or szá gok, ame lyek ben a te het ség -
gon do zás in téz mény rend sze re nemigen mu tat erős kap cso ló dá so kat e té ren –
pél dául Finnor szág ban, Szlo vé niá ban –, az or szá gok egy má sik ré szé ben a ci vil
és a ka to nai te het ség azo no sí tás és -fej lesz tés át meg át jár ja egy mást, vagy egyes
ele mei ben pár hu za mo san mű köd nek, és ezt vi szony lag nyíl tan nyil ván va ló vá is
te szik. Ilyen pél dául Iz rael és több más or szág ese te. 

Mi is ne vez he tő iga zán te het ség pe da gó giai mód szer nek?

A te re pen zaj ló ku ta tás és a ku ta tá si ered mé nyek összeg zé se so rán mun ka cso -
por tunk gyak ran ta lál ko zott az zal a kér dés sel, hogy amik kel fog lal ko zunk, azok
va ló ban te het ség gon do zó mód sze rek és rend sze rek-e. A kö vet ke ző vál to za tok -
kal ta lál koz tunk: 

• olyan kép zé sek, ame lyek bár mely ta nu ló szá má ra al kal mas fej lesz tő mód -
sze rek len né nek, de a szű kös erő for rá sok és/vagy a las sú ok ta tás ügyi re for -
mok miatt eze ket még csak a ta nu lók egy szű kebb cso port ja szá má ra (ese -
tünk ben a te het sé ge sek nek) tud ják biz to sí ta ni; ezek a je len ben még csak a
ké pes ség be li elit nek szó ló mód sze rek, me lyek idő vel az ok ta tás ál ta lá nos
mód sze rei vé vál nak majd;

• olyan jel le gű kép zé sek, ame lyek a leg több ta nu ló fej lesz té sé re al kal ma sak,
de jel lem zően csak ké sőb bi élet kor ban; 

• olyan mód sze rek, ame lye ket már a je len ben is ál ta lá no san al kal maz nak az
ok ta tás ban, csak ép pen a te het ség gon do zó prog ra mok ban ki zá ró lag vá lo -
ga tott, ké pes sé geik ben, ér dek lő dé sük ben ho mo gén, ered mé nyeik ben már
az át la got meg ha la dó ta nu lói cso por tok ban al kal maz zák; ez eset ben a te-
 het ség gon do zó prog ram at tól te het ség gon do zó, hogy a ben ne részt ve vők
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te het sé ges nek ne vez he tők, és a prog ram ha té kony sá ga va ló já ban csak er re,
nem pe dig a pe da gó giai mód szer va la mely spe ciá lis jel leg ze tes sé gé re ve-
 zet he tő vissza;

• csak a prog ra mok ki sebb ré szé ben ta pasz tal tuk, hogy az ott al kal ma zott
mód sze rek két ségkí vül nem len né nek al kal ma sak sem mi lyen más ta nu lói
po pu lá ció fej lesz té sé re, mert túl ma gas kö ve tel mé nye ket tá masz ta ná nak,
túl sá go san ne he zen len né nek ki vi te lez he tők az adott te rü le ten át la go san
ha la dó vagy at tól is le ma ra dó fia ta lok szá má ra. 

Mindezek alap ján na gyon ne héz meg mon da ni, hogy mi is az, ami iga zán te-
 het ség pe da gó giai mód szer, és ez a bi zony ta lan ság meg ne he zí ti, oly kor szin te el-
 le he tet le ní ti a gye re kek, szü lők, po li ti ku sok dön té seit ar ra vo nat ko zóan, hogy
mit is vá lassza nak vagy ne vá lassza nak, mit tá mo gas sa nak vagy ne tá mo gas sa -
nak a te het ség gon do zás né ven em le ge tett le he tő sé gek kö zül. A te het sé ge sek re és
a fej lesz té sük re vo nat ko zó ku ta tá so kat – pél dául össze ha son lí tó ha té kony ság -
vizs gá la to kat – pe dig jó sze ré vel ugyan csak el le he tet le ní ti ez a „zűr za var”.

Egyen súly ke re sés a te het sé ges gye re kek azo no sí tá sá ban és fej lesz té sé ben

Vizs gá ló dá sunk a ko ráb ban már em lí tet tek mel lett egy más faj ta egyen súly ke re -
sés ál ta lá nos meg lé té ről is meg győ zött min ket: a te het sé ges gye re kek mi nél sok-
 ré tűb ben kie gyen sú lyo zott fej lesz té sé nek igé nyé ről. Az ál ta lunk vizs gált jó gya-
 kor la tok egyi ké re sem igaz, hogy csak és ki zá ró lag egy tu dás te rü let fej lesz té sé re
össz pon to sí ta na. Akár ma te ma ti kai, akár mű vé sze ti vagy más ne ve lés ről van
szó, a rend sze rek és mód sze rek ki dol go zói, ki vi te le zői tu da to san ügyel nek a fia -
tal te het sé gek ér zel mi ne ve lé sé re, együtt mű kö dé si és konst ruk tív ver seny zé si
kész sé gei nek fej lesz té sé re, ve ze tői kész sé geik, il let ve szo ciá lis ér zé keny sé gük és
fe le lős ség ér ze tük fej lesz té sé re, lé nye gé ben füg get le nül at tól, hogy egy gye rek
mi ben te het sé ges. Lát ha tó te hát, hogy a mai te het ség gon do zás ban nem va la mi -
lyen abszt rak tul el gon dolt, ön ma gá ban vé ve te het sé ges sze mély ki ne ve lé se a cél,
ha nem olyan em be re ké, akik ön nön te het sé gük ki bon ta koz ta tá sát tár sas tér ben
és nem csak a sa ját, ha nem a köz jó ér de ké ben is meg tud ják ten ni. 

Bár ép pen a leg fej let tebb gaz da ság gal ren del ke ző or szá gok – pél dául Iz rael és
Szin ga púr – ese té ben ta pasz tal tuk, hogy egyes te het ség gon do zó rend sze rek hez
csak szűk esz köz tár ral – in tel li gen cia-, il let ve kog ni tívké pes ség -vizs gá la tok kal –
vá laszt ják ki a spe ciá lis te het ség kép zést igény lő és ar ra al kal mas nak lát szó gyer-
 me ke ket. Több nyi re az zal ta lál koz tunk, hogy a kö zel jö vő ben ter ve zik komp-
  le xebb rend sze rek al kal ma zá sát nem csak a te het ség gon do zás, ha nem már az azt
sok elem ben meg ha tá ro zó, megala po zó te het ség azo no sí tás te rén is. Ezek kö zött
olyan mód sze rek is meg ta lál ha tók, ame lyek a te het ség azo no sí tás nak már nem-
csak az elő jós lá son ala pu ló mód jait al kal maz za, ha nem azon el já rá so kat, ami kor
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a te het ség azo no sí tás ma ga egy beesik a te het ség gon do zás te vé keny sé gé vel (Ren-
zulli-modell /Mönks–Boxtel 1998/), il let ve ame lyek ben a szü lők, a ta ná rok, di-
ák tár sak vagy akár ma guk a gye re kek is nominálhatják a te het sé ge se ket a te het -
ség gon do zás ban va ló rész vé tel re.

Eg zakt és nem eg zakt ele mek a te het ség gon do zás ban

Ez utób bi kap csán azt ta lál tuk, hogy az egyes te het ség rend sze rek – pon to sab ban
a mö göt tük ál ló ál la mi, tár sa dal mi vagy pro fit orien tált részt ve vők – szá má ra ko-
 moly di lem mát je lent, hogy mi az, amit ku ta tá si vagy gaz da sá gi ala pú evi den ciá -
ra (ku ta tá si lag iga zolt mód sze rek re vagy a gaz da sá gi ered mény re néz ve iga zolt)
mód sze rek re kell ala poz niuk, s mi az, amit e szem pon tok tól el te kint ve fel vál lal -
hat nak. Az elő zőek hez kap cso ló dóan: mi nél több fé le mód szert hasz nál nak pél-
 dául a te het ség azo no sí tás ban, az an nál át te kin tőb ben és így an nál pon to sab ban
fe di le a gye re kek ké pes ség rend sze ré nek, sze mé lyi sé gé nek egé szét, ám egy ben
olyan mé ré si ele me ket is ren del egy más mel lé, ame lyek na gyon más lo gi kák sze-
 rint ér tel mez he tők, más és más pon tos ság gal fe dik le a vizs gált vo nást, egy más -
tól je len tő sen el té rő elő jós lás-ér vé nyes sé gűek. Ugyanígy: mi nél több fé le ele met
ölel fel a te het ség gon do zó prog ram ma ga, an nál bo nyo lul tab ban mond ha tó
meg, hogy mi nek mi is a ha tá sa, mi mi vel függ össze az ered mé nyek ben. Már ha
egyál ta lán ezek együt te sen eg zak tul meg ne vez he tők. A túl sok vál to zó, össze te -
vő miatt több nyi re in kább nem. 

Ép pen ezért a je len ku ta tást vég zők szá má ra ugyan meg le pő volt, va ló já ban
leg fel jebb in kább csak el gon dol kod ta tó le het, hogy szin te min den or szág ban ta-
 lál tunk olyan nem ze ti szin tű, re gio ná lis vagy he lyi prog ra mot, amely bár év ti ze -
dek óta mű kö dik, al kal ma sint je len tős költ ség igé nyek kel, ugyanak kor be ha tóbb
ha tás vizs gá lat nél kül (pél dául Né metor szág ban, Iz rael ben stb.). Több eset ben
leg fel jebb csak elé ge dett ségvizs gá la tok kap cso lód tak e prog ra mok hoz, egy-egy
eset ben utó la gos to vább ta nu lá si vagy mun ka hely-/kar rier vizs gá la tok. 

Tény tehát, hogy a nem zet kö zi leg fel lel he tő leg je len tő sebb te het ség prog ra -
mok egy ré szé re az eb ben ér de kel tek még ak kor is ér de mes nek tar tot tak több év-
 ti ze den ke resz tül je len tős erő for rá so kat for dí ta ni, ha ezen erő fe szí té sek ha tá sa,
ered mé nyes sé ge nem volt egyér tel műen vagy egyál ta lán nem volt köz vet le nül
ki mu tat ha tó. Ez ar ra utal, hogy a te het ség gon do zás ban nem ele gen dő csu pán
olyan prog ra mok le he tő sé gé ben gon dol kod ni, ame lyek nek ered mé nyes sé ge
egé szen bi zo nyo san és köz vet le nül iga zol ha tó. Né mi bá tor ság gal és tá vo li ví zió -
val ugyan, de a más fé le prog ra mok jo go sult sá gát is el kell fo gad ni. 
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Mód sze rek a te het ség gon do zás ban; kap cso la tok a kö zép is ko lai 
és a fel ső ok ta tá si te het ség gon do zás kö zött

Ter mé sze te sen egyet len ok ta tá si rend szer sem ma ga egye dül ta lál ja fel a te het -
ség gon do zás konk rét mód sze reit. A te het ség gon do zás ban is mert alap ve tő mód-
 sze rek, vagyis a gyor sí tás, gaz da gí tás, mé lyí tés és bő ví tés, il let ve a szeg re gá ció és
in teg rá ció ilyen vagy olyan for mák ban va la mennyi ál ta lunk vizs gált te het ség -
gon do zó rend szer ben fel lel he tő volt. Egyes struk tú rák és mód sze rek pe dig –
mint pél dául az ame ri kai Johns Hopkins Egyetem ál tal ki dol go zott Talent 
Search (Te het ség ke re ső) te het ség prog ram – egyik ok ta tá si rend szer ből a má sik -
ba „ván do rol”, min de nütt meg te remt ve a he lyi, spe ciá lis vál to za tokat. Per sze az,
hogy mond juk a te het ség gaz da gí tás el ső sor ban is ko lai extrakurrikuláris fog lal -
ko zá sok ban va ló sul-e meg, vagy fő képp pro fit orien tált szol gál ta tók prog ram jai -
ban, már or szá gon ként erő sen vál to zó le he tett.

Vizs gá ló dá saink ered mé nye ként azon ban azt ta lál tuk, hogy a fent em lí tett le-
 het sé ges mód sze rek egyi ke mint ha sok kal na gyobb és sok kal rend szer sze rűbb
sze re pet kap na a mai te het ség gon do zás ban, mint ko ráb ban: ez a gyor sí tás. Mint
ahogy ar ra a sa ját fel tá ró mun ká ja nyo mán Joan Freeman (1998) is utal, a gyor sí -
tás nak az is ko la rend sze rű ok ta tás vi lá gá ban, il let ve a te het ség gon do zás egyéb te-
 re pein szá mos faj tá ja van; mi azon ban ar ra fi gyel tünk fel, hogy ezek egyi ke kü lö -
nö sen fon tos sá vált a te het ség gon do zás mai vi lá gá ban. No ha a leg több ok ta tá si
rend szer ben mód van ar ra, hogy a te het sé gét ha mar ki bon ta koz tat ni lát szó kis-
 gye re kek ko rai is ko la kez dés sel, élet ko ri en ged ménnyel kezd jék meg az is ko lá -
zást, és lé nye gé ben min de nütt mód van ar ra is, hogy a te het sé ge sek átugor ja nak
egy pár év fo lya mot, az iga zán ér de kes nek lát szó mai trend az, hogy a te het sé ges
ta nu lók mi ként jut hat nak át a köz ok ta tás legutol só szint jei ről, a kö zép is ko lá ból
a fel ső ok ta tás ba. 

De ah hoz, hogy en nek je len tő sé gé ről szól ni tud junk, előbb egy má sik, na-
 gyon fon tos jel lem ző vel is fog lal koz nunk kell. 

Az in teg rá ció és szeg re gá ció kér dé se a te het ség ne ve lés ben

Le het, hogy ele ve rossz a kér dés fel ve tés, de amió ta egyál ta lán te het ség ne ve lés -
ről, te het ség gon do zás ról be szél he tünk az ok ta tás ban vagy azon kí vül, azóta 
kér dés, hogy mi a he lye sebb: a te het sé gek in teg rált vagy szeg re gált ne ve lé se
(Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács, 2009). A kér dés töb bek kö zött azért sem meg-
old ha tó, mert szin te vég te le nül le het so rol ni a pro vagy kont ra ér ve ket, ame lyek
szak mai lag va ló ban meg is áll ják a he lyü ket. Mindamel lett a szeg re gá ció mel let ti
leg főbb érv rend szer ta lán az, hogy így a (közel) azo nos ké pes sé gűek lesz nek
együtt, és ez na gyon sti mu lá ló szel le mi leg, em be ri leg, mi köz ben sen kit nem
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nyo maszt a gye re kek ké pes sé ge kö zöt ti túl zott kü lönb ség, és a pe da gó gus is
egyen le te sebb mun kát tud vé gez ni. Ugyanak kor so kan ezt rend kí vül ve szé lyes -
nek vagy ká ros nak tart ják tár sa dal mi lag és tár sa san egyaránt – fő képp az így
vagy úgy ér tett elitizmus miatt –, és hogy így a gye re kek nem él nek át, nem gyűj-
 te nek meg fe le lően sok fé le, ér zel mi leg és mo rá li san kel lő kép pen gaz da gon és ki-
e gyen sú lyo zot tan fej lesz tő szo ciá lis/em be ri ta pasz ta la tot. Az in teg rá ció elő nyeit
ab ban lát ják, hogy a te het sé ge sek a sa ját élet ko ri és tár sa dal mi kör nye ze tük ben
ma rad hat nak, ami ér zel mi, mo rá lis fej lő dé sü ket har mo ni ku sab ban fej leszt he ti,
mi köz ben ők ma guk sti mu lá lóan, mo ti vá lóan hat hat nak a ne he zeb ben fej lő dők -
re. Ugyanak kor vi szont így ta lán ke vés bé gyor san és ered mé nye sen tud nak ők
ma guk ha lad ni, mint te het nék ezt egy olyan ok ta tá si kör nye zet ben, amely ben
min den ki hoz zá juk ha son ló ké pes sé gű; a nem op ti má lis ter he lés kö vet kez té ben
unat koz hat nak, el ve szít he tik mo ti vá ció ju kat és így to vább (Freeman 1998).

Felis mer ve, hogy ez zel a di lem má val töb bek kö zött ép pen az a baj, hogy
mind két irány ban meg fe le lően iga zol ha tó és ta gad ha tó egy szer re, né me lyik ok-
 ta tá si rend szer ben el kezd tek olyan te het ség gon do zá si for má kat ke res ni, ame-
 lyek öt vö zik az in teg rált és szeg re gált kép zés elő nyeit, mi köz ben igye kez nek
vissza szo rí ta ni ezek hát rá nyait. Jel leg ze te sen er ről szól pél dául az iz rae li te het -
ség köz pon tok tör té ne te: a te het sé ges gye re kek a hét nagy ré szé ben sa ját, át la gos
élet ko ri kö zös sé gük kel van nak egy is ko lá ban, de he ti egy nap ere jéig egy-egy vá -
ros, kör zet te het sé ges ta nu lói ki lép nek a fő áram be li is ko lá juk ból, az in teg rált ok-
 ta tás ból, és a töb bi te het sé ges gye rek kel együtt te het ség gon do zó is ko lá ban vesz-
 nek részt a kü lön szá muk ra ki dol go zott prog ra mok ban, szeg re gált kép zé si
for má ban. De ilye nek a nyá ri te het ség gon do zó tá bo rok Né metor szág ban: rö vid
idő re – egy-két hé ten ke resz tül – a te het sé ge sek szeg re gált fej lesz té sét te szik le-
 he tő vé.

A kö zép is ko lai és a fel ső ok ta tás be li te het ség gon do zás össze kap cso lá sa 
az ak ce le rá ció se gít sé gé vel

Az ál ta lunk vizs gált rend sze rek majd nem mindegyi ké ben ta lál tunk olyan kép-
 zé si for má kat, ame lyek nek az a lé nye ge, hogy a te het sé ges gye re kek úgy tud ják
mi nél ha ma rabb meg kez de ni a fel ső ok ta tá si ta nul má nyai kat, hogy köz ben azért
nem kell el hagy niuk a sa ját élet ko ri kö zös sé gü ket (e rend sze rek nem mindegyi -
ké ről szó lunk az or szág ta nul má nyok ban, de né me lyik re utal tunk vagy fog lal -
koz tunk ve lük). Vagyis nem ar ról van szó, hogy a te het sé ges kö zép is ko lá sok
egye te mi kur zu sok ra jár nak be (a leg több ok ta tá si rend szer ben egyéb ként er re is
mód van). Több nyi re in kább olyan fé le kép zé si for mák ról van szó, ame lyek nek
az a lé nye gük, hogy mi köz ben a te het sé ges ta nu lók még kö zép is ko lá ba jár nak,
az ott fel ve he tő tan tár gyak kö zött olya nok is van nak, ame lyek nek el vég zé se és az
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ott meg szer zett tu dás va la mi lyen mó don tör té nő iga zo lá sa az zal az ered ménnyel
jár, hogy az il le tő ta nu ló fő is ko lán/egye te men elis mert kre di tet sze rez. Ilyen pél-
 dául az ame ri kai ok ta tás ban a – kö te tünk ben nem tag lalt – AP (ha la dó) tan tár -
gyak, il let ve szö vet sé gi leg egy sé ge sí tett AP-vizsga rend sze re, vagy ilyen, a kö te -
tünk ben be mu ta tott szin ga pú ri NUS High School leg fel sőbb szin tű kép zé si
rend sze re. 

Nyil ván va ló, hogy eb ben a faj ta gyor sí tás ban el ső sor ban azok nak a gye re kek -
nek le het és ér de mes is részt ven niük, akik a ter mé szet tu do má nyos te rü le te ken
te het sé ge sek. Vagyis ez olyan „gyor sí tó sáv”, amely nek se gít sé gé vel pél dául az in-
 for ma ti ka vagy ma te ma ti ka te rén jut hat nak a te het sé ges gye re kek a szo ká sos nál
ha ma rabb BSc-diplomához (mint hogy már a kö zép is ko la évei alatt meg szer zik
az egye te mi ala po zó szak kre dit jei nek egy ré szét), ami azt ered mé nye zi, hogy
ha ma rabb lép het nek át a mes terszin tű kép zés be. Te kint ve azon ban, hogy a 
vi lág szer te elis mert nagy egye te mek egy ré sze ma már in teg rált MSc-PhD-
programokat is felajánl a ter mé szet tu do má nyos te rü le ten gyor sabban ha lad ni
ké pes hall ga tóik nak, ez le he tő vé te szi azt is, hogy ezek a fia ta lok akár már 21–22
éve sen dok to ri ta nul má nyai kat is vé gez hes sék. Te kint ve a STEM-területek fen-
 tebb már tár gyalt jel leg ze tes sé geit, ez a tény sem a te het sé ges egyé nek, sem a tár-
 sa dal mak, gaz da sá gok szem pont já ból nem le be csü len dő.

Új irány vo na lak a nem aka dé mi kus te het ség ne ve lés ben

Szem ben az aka dé mi kus te rüle tek kel (ma te ma ti ka, in for ma ti ka stb.), a sport és a
mű vé sze ti ne ve lés te rén a szak em be rek és a hét köz na pi em be rek is job ban el fo -
gad ják a te het sé ge sek kü lön ne ve lé sét, és ke vés bé is ve tül rá az ilyen fé le kép zé -
sek re az elitizmus le he tő sé gé nek ár nya. Azon ban az ilyen te het ség gon do zó for -
mák nak is meg van nak a ma guk ve szé lyei vagy ne héz sé gei. Egy sport sé rü lés
vagy egy be teg ség vé get vet het a re mény te lien bon ta ko zó sport- vagy mű vé sze ti
pá lya fu tás nak, a fia tal te het ség jö vő je pe dig ko mo lyan bi zony ta lan ná vá lik, mert
a spor to lás, a ze né lés vagy fes té szet gya kor lá sá nak évei alatt az aka dé mi kus te rü-
le te ken eset leg nem gyűj tött össze annyi is me re tet, ami a to váb biak ban biz tos jö -
vőt vagy legalábbis en nek az esé lyét je lent het né szá má ra. 

Úgy tű nik, a nem rég meg nyi tott szin ga pú ri mű vé sze ti te het ség gon do zó is ko -
la (School of the Arts – SOTA) kép zé si prog ram já nak ter ve zé sé ben ép pen a mű-
 vé sze ti és aka dé mi kus te het ség gon do zás ket tős sé gén igye kez nek vál toz tat ni. Azt
ter ve zik, hogy 2011-től eb ben a 6 éves ok ta tá si for má ban mű kö dő mű vé sze ti is-
 ko lá ban az utol só két év so rán a ta nu lók fel ve he tik a nem zet kö zi érett sé gi (Inter-
national Baccalaureate – IB) kép zé si le he tő sé gét is. Az IB a vi lág leg jobb egye te -
mein el fo ga dott kö zép is ko lai érett sé gi dip lo ma; vagyis a SOTA-ban ta nu ló



240
Gor don Győ ri János–Nagy Tamás

fia ta lok jö vő je ak kor is biz to sí tott lesz, ha a kö zép is ko la után eset leg nem tud ják,
vagy nem akar ják a mű vé sze ti kép zést foly tat ni. 

A szü lők be vo ná sa a te het ség gon do zás ba

Fon tos új fej le mény, hogy az ál ta lunk vizs gált or szá gok több fé le te het ség gon do -
zó prog ram já ban is meg ta lál tuk azt a szán dé kot – még ha nem min den fe je zet -
ben hív tuk is fel rá a fi gyel met –, hogy a szü lő ket is be von ják a te het ség gon do zás
fo lya ma tá ba. Erős egy sze rű sí tés sel azt mond hat juk, hogy en nek alap ve tően két
faj tá ja, de egyet len kö zös cél ja van. 

Az egyik faj ta hely zet az, ami kor egy te het sé ges gye rek va la me lyik szü lő je
ma ga is te het sé ges ugyanazon te rü le ten, mint a gyer me ke. Pél dául egy te het sé -
ges he ge dűs gye rek ma má ja ma ga is ki vá ló he ge dű mű vész. Ilyen kor a te het ség -
gon do zó prog ram ba igye kez nek be von ni a szü lőt, pél dául úgy, hogy tart egy-két
órát vagy egy ki sebb mes ter kur zust a gye re kek nek, vagy mű hely be szél ge té se ket
tart ve lük. 

A szü lők be vo ná sá nak má sik ese te az, ami kor a szü lő egyál ta lán nem szak-
 em be re az adott te rü let nek, sőt, eset leg alulis ko lá zott szü lő ről van szó. Ilyen kor
úgy von ják be a szü lőt, hogy pél dául fel ké rik őt, hogy egyes prog ra mok – kon -
cer tek, mú zeum lá to ga tá sok – hát tér mun ká já ban ve gye n részt, vagy pél dául csak
le gye n je len egy-egy fog lal ko zá son. A szü lők ily módon történő be vo ná sa is szá-
 mos ha szon nal jár, min de nekelőtt az zal, hogy ép pen azok a szü lők, akik szá má ra
is me ret len az adott szak te rü let, il let ve egyál ta lán a ma ga sabb szín vo na lú kép zé -
sek vi lá ga, meg ta pasz tal hat ják, mit je lent a te het ség ne ve lés a szá muk ra eset leg
te rü le ti leg vagy ál ta lá no san is me ret len, tá vo li vi lá ga. 

Az, hogy a szü lők szá má ra is me rős sé vá lik ez a vi lág, hogy ők ma guk is lát ják,
meg ta pasz tal ják, mik tör tén nek a te het ség ne ve lés ben, mi több, en nek egyes
mozzanataiban ak tí van hoz zá tud nak já rul ni az ilyen kép zé sek si ke ré hez – kü lö -
nö sen a hát rá nyos hely ze tű te het sé gek ese té ben – az egyik leg fon to sabb mo ti vá -
ló té nye ző le het ar ra, hogy a te het sé ges gye re kek hosszú tá von is meg ma rad ja -
nak a kép zés ben. 

A te het ség fej lesz tés fej lesz té se

Aki va la ha is kö ze lé ben volt már a te het sé ges gye re kek kel vagy fel nőt tek kel va ló
fog lal ko zás nak, meg ta pasz tal hat ta, mi lyen fon tos fej lesz tő ha tá sa van az ilyen
te vé keny ség nek ma gá ra a fej lesz tő sze mély re néz ve is. És tud juk, hogy az is ko la
mint (re mé nyeink sze rint) ta nu ló szer ve zet és az ok ta tás ügy ha son ló kép pen so -
kat pro fi tál hat a te het sé ge sek kel va ló mi nél szak sze rűbb fog lal ko zás ból. A fej -
lesz tés eb ben az ér te lem ben köl csö nös: a te het sé ge sek kel va ló fog lal ko zás so rán
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a fej lesz tő ma ga is in ten zí ven fej lő dik – a hely zet szük ség képp ki kény sze rí ti ezt:
a ma gas szak mai ní vó ról a még ma ga sabb ra kell lép ni, mert ez a po pu lá ció ezt
igény li. Nem vé let len azon ban az elő ző ki je len tés ben sze rep lő „mi nél szak sze -
rűbb” ki té tel. Ahogy Anders Erics son (Anders Erics son–Krampe–Tesch-Römer
1993) és mun ka tár sai rá mu tat tak, a re le váns szak mai fej lő dés nek nem a gya kor -
lás ön ma gá ban, ha nem a tu da tos, cél sze rű és szak sze rű gya kor lás az alapja. 

Ter mé sze te sen ugyanez a hely zet a te het ség ne ve lés és a te het ség ne ve lők fej-
 lesz té sé vel is. Tu da tos nak, cél sze rű nek és szak sze rű nek kell len nie, il let ve len-
 niük, ez az elő re lé pés alapja. Ez szer ve zett sé get, a szer ve zett ség pe dig – a dol gok
jel le gé ből fa ka dóan – szervezetiséget is igé nyel. Mindezt felis mer ve dön tött úgy
a ma gyar par la ment 2008-ban, hogy az or szág fej lő dé si prio ri tá sait szem előtt
tart va Magyarország kezd jen be le a Nem ze ti Te het ség Prog ram ba, egy több év ti -
ze det át fo gó te het ség fej lesz té si prog ram ba, kiépít ve en nek nem csak anya gi, ha -
nem szer ve ze ti bá zi sát is. A prog ram kez dő lé pé sei nek ki vi te le zői pe dig min den
ko ráb bi nál tu da to sab ban fi gyel tek ar ra, hogy egy más sal há ló za to san kap cso ló -
dó rész rend sze rek épül je nek ki, ame lyek nek tag jai nem csak tud nak egy más ról,
ha nem ta nul ni is tud nak egy más tól. Mint hogy ez az alapja a tu da tos, cél sze rű és
szak sze rű fej lő dés nek. 

De eb ből a lo gi ká ból az is vi lá go san kö vet ke zik, hogy a ta nu ló rend szer ha tá -
rai nem áll nak, nem áll hat nak meg ön ma ga ha tá rai nál. Mint e fe je zet ele jén már
utal tunk rá, ezért is volt el ke rül he tet len – s nem is akar tuk el ke rül ni –, hogy más
rend sze rek től is ta nul junk. Ter mé sze te sen a va ló ban fej lesz tő, jó pél dá kat ke res -
tük a te het ség ne ve lés te rén. És va ló ban: ki lenc EU-s és EU-n kí vü li or szág – az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok, Auszt ria, Finnor szág, Iz rael, Nagy-B ri tan nia, Né-
 metor szág, Spa nyolor szág, Szin ga púr és Szlo vé nia – jó pél dáit meg vizs gál va ren-
 ge teg hasznos is mer tet sze rez tünk. Azt hi het nénk, ez volt te hát most ta nu lá sunk
lé nye ge. 

De va ló já ban nem. Az iga zi ta nu lás an nak megér té se volt, hogy no ha e ha té -
kony fej lesz tő mód sze rek mindegyi ke szám ta lan ta nul ság gal szol gál a te het ség -
gon do zás te rén, nincs ki rá lyi út, amely biz tos ered mé nyek re ve zet ne. És nincs
ki rá lyi út ab ban az ér te lem ben sem, hogy a teen dőnk csak annyi len ne, hogy
bár mely most megis mert úton csu pán el kel le ne in dul nunk, s ak kor ha ma ro san
elér ke zünk majd a „te het ség gon do zás kánaánjába”. Nem fe led kez he tünk meg a
fen tebb meg fo gal ma zot tak ról, ame lyek ből az kö vet ke zik, hogy a te het ség ne ve lés
te rén az Anders Erics son-fé le tu da tos fej lesz tés/ön fej lesz tés min dig egye di meg-
ér tést és eb ből fa ka dó stra té giá kat is kö ve tel. Ez töb bek kö zött azt je len ti, hogy
fel kell is mer nünk, mi is az, ami min ket most a ma gunk cél jai fe lől néz ve a leg-
 táv la to sab ban moz dít hat elő re te het sé ges ta nít vá nyaink és ál ta lá ban is a te het sé -
gek to váb bi fej lő dé se ér de ké ben. És eb ben kell, le het hasz no sí ta nunk a je len ku-
 ta tás so rán ta nul ta kat. Tud juk, ért jük: e felis me ré sek és erő fe szí té sek ad hat ják
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csak az alap ját an nak, hogy eköz ben má sok is ta nul ja nak tő lünk, EU-n be lül és
kí vül is. 

De va jon le le het-e majd mér nünk, hogy va ló ban hasznos volt-e mindez? Bár
az ilyes fé le kér dé sek re szin te ön kén te le nül is adó dik a viszontkérdés – Ho gyan is
le het ne le mér ni azt? –, mi azért azt ál lít juk, hogy igen. Te het sé geink élet ben va ló
helyt ál lá sa, a gaz da ság és a tár sas/tár sa dal mi vi szo nyok jö vő be ni ked ve ző ala ku -
lá sa iga zol hat ja a ma erő fe szí té seit. Egy más ra van utal va a ma és a jö vő, az egyé -
ni és a tár sas jó. 
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