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„MIT CSINÁLTÁL A RÁD BÍZOTT 
TALENTUMOKKAL?”

(A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjának rövid össze-

foglalása)

„Mit csináltál a rád bízott talentumokkal?”
Talentum. A szó a bibliai idõkben még 

pénzérmét jelölt, ma a magyarul kicsit 
régiesen hangzó talentum szó hallatán a 
világ számos nyelvén a tehetség fogalmára 
asszociálunk. Tehetség – a fogalmat sokan, 
sokféleképp határozzák meg, tudományos 
viták tárgya, de miért kérdõjelezné meg 
bárki az eredeti jelentést, azt, hogy a tehet-
ség érték.

„Nincs más számonkérés, csak gyerme-
keink tekintetében. Ahány szóra vágyó 
gyermek, a jövõnek megannyi lámpása a 
meglódult idõben.”  

Így folytatódik a Sütõ András-idézet, a 
2000-ben indult országos Arany János Tehet-
séggondozó Program pedagógiai programjá-
nak mottója. A számonkérés pedig ránk, fel-
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Fuszek Csilla a Hátrányos Helyzetû Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjáról, 
Váradi Kalmár Zsuzsanna, a Fiatal Tudósok 
Világakadémiája (WAYS) megalakulásáról, 
Szendrõ Péter és Kocsis Péter Csaba pedig 
a Tehetségpártolók Baráti Köre elsõ évérõl és 
aktuális helyzetérõl számol be.

Kérjük, ha a tehetséggondozással, a kutatói 
utánpótlással vagy az ifjú kutatókkal kap-
csolatos témában bármilyen közérdeklõdés-
re számot tartó mondandója lenne, keresse 
meg a melléklet szerkesztõjét, Csermely 
Pétert a csermely@puskin.sote.hu email 
címen.

Csermely Péter
az MTA doktora

nõttekre vonatkozik, és mi a tehetségünkhöz 
mérten próbálkozunk; ne járjunk úgy, mint a 
rábízott talentumot földbe rejtõ szolga…

Komplex tehetséggondozás

A magyarországi komplex, nem csupán egy-egy 
tanárhoz vagy tantárgyhoz, tagozathoz kötött 
tehetséggondozó programok történetének 
2000-re már közel hetvenöt éves múltja volt. Az 
ekkor születõ és azóta is szüntelenül formálódó 
Arany-programnak volt hová visz-szanyúlnia, 
és büszkélkedhetett az európaszerte méltán 
irigyelt országos jelzõvel. Politikai akarat, pénz, 
és nem utolsósorban emberi lelkesedés, erõ 
összhangja indította útjára. 

A pedagógiai programban akkor megfo-
galmazott célok egyik része a tudás tekintélyé-
nek visszaállítása, az esélyteremtés, vagyis 
a különbözõ szociális, kulturális, gazdasági 
háttérrel rendelkezõ gyermekeknek egyenlõ 
esélyeket biztosító oktatási és támogatási 
rendszer kialakítása, a tehetséggondozás, 
valamint az oktatás tartalmának korszerû-
sítése, minõségének fejlesztése az indulás óta 
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sem változtak. A célok másik köre azonban 
kibõvült, míg az elsõ években az elsõdle-
ges cél a jól képzett, kreatív, lakóhelyéért 
tenni akaró vidéki, falusi, tanyai értelmiség 
megerõsítése, társadalmi mobilitásának 
elõsegítése volt, ma a program nyitott a 
kis- és nagyvárosi hátrányos helyzetû rétegek 
számára is.

2003 szeptemberében a program átke-
resztelõdött, ma a Hátrányos Helyzetû Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programja már 
a nevében is jelzi azt a szakmailag összetett 
feladatot, hogy hátrányos helyzetû diákok 
tehetséggondozását vállalja fel. Erre, a szem-
léletében a tehetséggondozás terén újszerû 
szakmai kihívásra az intézményeket pályázat 
keretében az Oktatási Minisztérium választotta 
ki. A tehetséggondozás területén hagyomá-
nyokkal rendelkezõ, a felvételire való felkészí-
tésben elöljáró gimnáziumok és kollégiumok 
közül megyénként egy-egy, illetve esetenként 
két (Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye) 
iskola-kollégium intézménypár csatlakozott 
a programhoz. Az Arany-program szakmai 
tartalma a tehetséggondozás és a kollégium-
pedagógia területén dolgozó elismert szak-
emberek közremûködésével a programban 
részt vevõ intézmények egyéves önfejlesztõ 
munkájának eredményeként született meg, 
azóta pedig a tapasztalatok, visszajelzések 
alapján folyamatosan alakul, változik.

Tartalmi szempontból a tehetséggondo-
zásnak egyik legfõbb módszere a gazdagítás, 
és az a mind többször elõtérbe kerülõ alapelv 
is, hogy a gyermekek fejlesztése nem korlá-
tozódhat csupán képességek fejlesztésére, 
hiszen a kimagasló teljesítményeket nem 
csak a képességek, hanem az egyéb humán 
tényezõk is meghatározzák. Az Arany-prog-
ram operatív programjának hátterét a világon 
széles körben elfogadott Renzulli-féle Gaz-
dagítási Triász Modell alkotja. A Triász elsõ 
eleme az ún. elsõ típusú gazdagítás, melynek 
célja, hogy a tanulókat minél több témával, 

foglalkozással, hobbival, személlyel, hely-
lyel és eseménnyel stb. ismertesse meg, 
olyan dolgokkal, melyeket a szokásos tantervek 
eredendõen nem fednek le. A második elem a 
csoportos fejlesztõprogramok, tréningek, me-
lyek a kreativitásra, a gondolkodás- és az érzelmi 
folyamatok fejlesztésére teszi a hangsúlyt: ide tar-
toznak a tanulásmódszertani fejlesztések, az írott 
a beszélt és vizuális kommunikáció, az önisme-
ret, mûvészi kifejezés fejlesztése stb. Ezek egy 
része már megoldható osztálytermi keretek 
közt is. A harmadik típust és szintet képviselõ 
gazdagítás azoknak a tanulóknak szól, akik 
elkötelezõdnek egy-egy önállóan választott 
terület iránt. Ebben az esetben egyéni vagy 
kiscsoportos tehetséggondozásról beszélünk, 
valódi – nem öncélú, lehetõleg mindenki 
számára hasznos – produktumok létreho-
zásáról, világra segítésérõl. A program egye-
dülálló erénye, hogy normatív finanszírozás 
keretében biztosítja a benne lévõ hátrányos 
helyzetû tanulóknak mindhárom gazdagítási 
típus anyagi fedezetét is.

A gyakorlatban

Az ötéves program keretében folyó oktató-
nevelõ munka az iskola-kollégium párok 
folyamatos és kölcsönös együttmûködésére 
épít, azaz a tanulók számára az oktatás közö-
sen történik a gimnáziumban és a kollégium-
ban. A négy gimnáziumi évet megelõzõen 
a diákoknak az ún. elõkészítõ évfolyamon 
lehetõségük van a gazdagító programok mel-
lett az esetleges tudásbeli és kulturális különb-
ségeik leküzdésére. Ezen az évfolyamon 
kiemelt szerepe van az idegen nyelvi és a 
számítástechnikai képzésnek, a komplex tan-
tárgyi programoknak. Heti négy órában már 
itt elkezdõdnek az öt éven keresztül átívelõ 
Arany János-i blokk órák, ahol a diákok 
egyrészt a tanulás módszertanával ismerked-
hetnek meg, és ezen belül számtalan területtel a 
beszédmûveléstõl a retorikáig, a gondolkodási 
képességek fejlesztésétõl a kutatói gyakorlat 
elsajátításáig. Külön kiemelendõek a kreativitást 
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fejlesztõ tréningek. Másrészt a tanulók részt 
vesznek a számukra életkori sajátosságok figye-
lembevételével kialakított ötéves önismereti 
képzésen, mely a teljes személyiségfejlesztést 

– a reális énkép kialakításától a helyes pálya-
választásig – célozza meg. 

Az elõkészítõ évfolyamon belül figyelem-
reméltó az a képzési forma, mely egy-egy 
intézmény szervezésében versenyek vagy 
szaktáborok keretében valósul meg kötelezõ 
vagy fakultatív jelleggel. Ilyen például az 
évente több száz gyereket megmozgató 
pécsi mûvészeti tábor, a bonyhádi sporttalál-
kozó és még kilenc különféle program az 
újságírótábortól a matematikaversenyig. A 
felsõbb évfolyamokon már szerényebb mér-
tékben, de szintén vannak közös programok. 
A kollégiumokban mind az öt év folyamán 
havi egy hétvégén elõre tervezett formában 
a tanulók kulturális programokon vesznek 
részt, ez a ún. kollégiumi hétvége az elõ-
készítõ évfolyam elsõ félévében fokozatosan 
kerül bevezetésre a kollégium és az iskola 
sajátosságainak figyelembe vételével.

Mint talán az eddigiekbõl is látszik, a 
programban tanító középiskolai és kollégiu-
mi tanárok mind a tanórai és a tanórán kívüli 
szervezeti és munkaformákat kihasználhatják 
és összekapcsolják a tehetséggondozás és a 
hatékonyság érdekében a kirándulásoktól 
az egyéni tehetséggondozásig, vagy ha úgy 
adódik, az egyéni hátránykompenzációig. Az 
intézmények oktatási szerkezetétõl függõen 
az elõkészítõ év kivételével a diákok vagy 
egy osztályt képeznek, vagy az intézmény-
ben más osztályokba betagozódva folytatják 
tanulmányaikat.

A programba való bekerülés

„Debrecenbe alig vittem annyit (pénzt), hogy 
a beköltözés költségeit fedezhessem; hazulról 
nem vártam, de tudván, hogy szüleim, ha a 
kis házat fejük felül s a pár köblös földet szá-
jukból el nem adják, nem küldhetnek, nem 
is kértem. E helyzet iszonyú volt reám nézve. 

Hány kiússza így a kollégiumot? (értsd: kima-
rad) Nekem nem volt erélyem küzdeni. Ked-
vem a tanulástól elment…” – írja Arany János 
önéletrajzában. Ma azt mondanánk róla anyagilag 
hátrányos helyzetû diák. Ilyen diákok megtalálása, 
valamilyen irányú tehetségének kibontakoztatása, 
a tehetségük katalizálása az Arany-program célja, 
ami a gyakorlatban életreszóló lehetõséget jelent-
het a jelenleg a programban tanuló vagy még csak 
felvett 2700 gyereknek.

A kutatások szerint mérések nélkül na-
gyon nehéz beazonosítani azt, hogy kik is 
a tehetségígéretek, ugyanakkor a hátrányos 
helyzet megítélése is képlékeny. Mégis, a 
diákok programba való beválogatásának me-
netében évrõl évre szükségessé vált a prog-
ramba kerülés szempontjából meghatározó 
két tényezõ minél pontosabb körülírása, ezt 
az évente változó pályázati kiírások is tükrö-
zik. Jelenleg a programba kerülés feltétele 
egy jól sikerült – nem szaktárgyi jellegû – te-
hetségjellemzõket vizsgáló írásbeli felvételi. 
Ennek összeállítását a debreceni OKÉV és 
a Debreceni Egyetem pedagógia-pszicho-
lógiai tanszékének munkatársai vállalták. A 
diákokat a felvételire az önkormányzatok 
számára kiírt pályázat keretében – a diákok 
tantestületének szakmai ajánlására bármely 
magyarországi önkormányzat vagy kisebb-
ségi önkormányzat delegálhatja. A diákok 
tanulmányi ideje alatt az önkormányzatok 
kétharmada az általa delegált diák anyagi 
támogatását is felvállalta. A tanulónak a jó 
felvételi mellett meg kell felelnie a pályázati 
kiírásban szereplõ hátrányos helyzet kri-
tériumainak is. (A szülõk iskolai végzettsége 
alapfokú vagy a tanuló családja gyermek-
védelmi támogatásra szorul, vagy egyéb hal-
mozott hátrányok). A pályázat és a felvételi 
idõpontját a Tanév rendje rendelet rögzíti.

A feltételek

Az elsõ és talán legfontosabb feltétel a 
tehetséggondozó programban a program 
rendszeralkotó elemeinek összehangolása. 
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Jelenti ez többek között azt a folyamatos 
kapcsolattartó munkát iskolák a kollégiumok, 
fenntartók, szülõk, általános iskolák, a mérése-
ket végzõ pszichológusok, szakmai munkakö-
zösségek, az Arany János Programiroda és az 
Arany János Tehetséggondozó Program Intéz-
mények Egyesülete között, mely a lehetõvé 
teszi, hogy a programnak lényeges elemei az 
egész országban azonosak legyenek. A másik 
fontos feltétel és egyben segítség a tanárok, az 
iskola és esetenként a szülõk számára a pszi-
chológiai és pedagógiai mérések rendszere, 
mely egyben a tehetséggondozó program 
hatásvizsgálata is. A debreceni pedagógiai-
pszichológia tanszékének munkatársai öt évre 
idõarányosan elosztva mérik a következõ 
faktorokat: általános intellektuális képességek, 
kreativitás, egyéni tanulási stratégiák, tanulási 
motiváció, énkép, önértékelés, szorongás, 
pályaorientáció. A debreceni OKÉV munka-
társai segítségével évente ismétlõdõ, logikai, 
matematikai képességekre és az olvasásér-
tésre vonatkozó pedagógiai méréseket alapul 
véve minden tanuló számára összeállított, 
személyre szóló fejlesztési tervek készülnek, 
melyek alapján a kollégák nyomon követhetik 
a tanuló fejlõdését.

Az eredmények eléréséhez kiemelten 
fontos a tanárokat, kollégiumi nevelõket a 
célok és feladatok megvalósítására felkészítõ, 
az elmúlt négy évben már több száz tanárt 
érintõ továbbképzések rendszere. Csak né-
hány példát említsünk a legfontosabbakból: 

„Tehetségfejlesztési szakértõ” szakirányú 
továbbképzés (Debreceni Egyetem), „Te-
hetség és fejlesztése” szakvizsgára felkészítõ 
továbbképzés (Debreceni Egyetem), Tanu-
lásmódszertan, kommunikáció (akkreditált 
továbbképzés, vezetõje: Oroszlány Péter), 
Személyiségfejlesztés, önismeret (180 órás 
akkreditált továbbképzés, Debreceni Egye-
tem), Kollégiumpedagógia továbbképzése 
(akkreditált továbbképzés, ELTE).

A tehetséggondozó program már 2001-ben 
kibõvült egy roma kollégiumi alprogrammal, 

mely három megyében kollégiumi keretek 
között vállalta fel roma gyerekek tehet-
séggondozását. Ennek a programnak a foly-
tatásaként indul el a fejlesztés alatt álló Hátrá-
nyos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiu-
mi Programja, melynek elsõdleges célja, hogy 
a szociológiai felmérések szerinti legszegé-
nyebb társadalmi réteghez tartozó diákok 
részére egyenlõ esélyt teremtsen az érettségit 
adó középiskola sikeres elvégzéséhez.

„Tehetségem (mit elvitázni nem lehet, 
különben nem volnék ott, ahol most vagyok) 
mindig elõbbre tolt…” – írja Arany önéletraj-
zában. Arany szerencsés volt, mert tehetsége 

„elõbbre tolta”, de tudjuk jól, hogy az csupán 
mítosz, hogy a tehetség minden nehézséget 
legyõzve utat tör magának. Különösen a 
valamilyen szempontból hátrányos helyzetû 
gyerekek esetében nincs ez mindig így, ezért 
tartozunk köszönettel azért, hogy a 2000 óta 
mûködõ Arany tehetséggondozó program ré-
sze lehet a magyar közoktatás rendszerének.

Fuszek Csilla 
(Arany János Programiroda, Oktatási Minisztérium) 

fuszek.csilla@om.hu

MAGYAR KEZDEMÉNYEZÉS: 
A FIATAL TUDóSOK VILÁGAKADÉ-

MIÁJA (WAYS)
(Fiatal kutatók globális hálózata, budapesti 

központtal)

A fiatal tudós generáció képviselõi a Tudo-
mányos Világfórumon (WSF – World Science 
Forum, Budapest, 2003. november 8-10.) 
bejelentették a Fiatal Tudósok Világaka-
démiája (WAYS: World Academy of Young 
Scientists) megalakulását. Az eseményre a 
konferencia ünnepélyes záróülésén, a dr. 
Hámori József akadémikus vezette szek-
cióban került sor. A természet-, bölcsészet- és 
társadalomtudományok lelkes és dinami-
kus ifjú kutatói a Parlamentben rendezett 
eseményen mutatkoztak be elsõ alkalom-




