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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-
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mal a nemzetközi tudóstársadalom elõtt. A 
Tudomány Világnapján (november 10.) a 
magyar Parlamentben tartott beszédek vilá-
gos célkitûzést fogalmaztak meg: egy világ-
méretû, fiatal tudósokat tömörítõ szakmai 
hálózat létrehozását. A magyar kezdeménye-
zésre, magyarországi koordinációs irodával 
szervezõdõ világszervezet segíteni kívánja 
a fiatalok tudományos kutatómunkáját és 
tudománypolitikai aktivitását egyaránt. 

A nemzetközi érdeklõdés határozott 
mutatója, hogy az elmúlt pár hónap alatt 
hatvankét országból, mintegy négyszáz fiatal 
tudós, valamint számos nemzetközi szerve-
zet (például Third World Academy of Scien-
ces, Federation of Scientific and Technical 
Associations, The Council for Postgraduate 
Students and Junior Researchers in Europe, 
Illinois Mathematics and Science Academy, 
National Student Travel Foundation, Founda-
tion Archimedes, Norwegian Association for 
Young Scientists, European Folklore Institute, 
International Foundation for Science, Food 
Technology Research Institute) jelezte csat-
lakozási illetve együttmûködési szándékát. 
A fiatalos lendület és ügyes lobby-munka 
eredménye az is, hogy dr. Leon Lederman 
Nobel-díjas professzor 2004 márciusában 
elfogadta a WAYS tiszteletbeli elnökének és 
patrónusának címét.

A cél

A világszervezet legfõbb célja egy új, a 21. 
század elvárásainak megfelelõ, globális tu-
dósközösség létrehozása, egyrészt transz-, 
inter- és multidiszciplináris, másrészt nemze-
dékek közötti kapcsolatrendszer és együtt-
mûködés kialakításával, valamint az ifjú 
kutatókat is támogató tudománypolitikai 
irányvonal ösztönzésével. Mindenekelõtt 
a tizenöt-negyven év közötti fiatal tudó-
sok elõtt nyitott a WAYS útja, hogy rajtuk 
keresztül elõmozdítsa a tudományos világ 
földrajzi, faji, kulturális és nemi egyenlõségét 
és sokszínûségét. A célkitûzések között sze-

repel a tudomány vonzóbbá, elérhetõbbé és a 
mindennapi ember számára is közérthetõbbé 
tétele. A szervezet a fiatal tudósok kezében 
lévõ K+F eszközökkel kíván harcolni a világban 
fennálló egyenlõtlenségek csökkentéséért, egy 
humánusabb és civilizáltabb társadalom 
létrejöttéért azáltal, hogy utakat (ways) nyit a 
tudomány világába, a világ tudományába és 
a különbözõ tudósgenerációk között. Hos-
szú távú célkitûzései közé tartozik a fejlõdõ 
országokból származó tehetséges fiatal kuta-
tók nemzetközi tudományos szereplésének 
és mobilitásának támogatása is. A szervezet 
alapítóinak egyike, Serge Sawadogo saját 
helyzetén keresztül világított rá a szükségre: 

„A hazámban pusztító kórral, a maláriával 
kapcsolatban végzek kutatásokat. Immu-
nogenetikai kutatásokra azonban nincs 
lehetõség Burkina Fasóban, ezért Francia-
országban végzem a munkámat.” A WAYS 
gyakorlati és hatékony megoldásokat keres 
a tudomány fejlesztésében, ugyanakkor 
valós és virtuális fórumot is nyújtani kíván 
a fiatal tudósok eszmecseréjéhez nemcsak 
tudománypolitikai témákban, hanem hogy 
kutatásaik eredményeit vagy akár világné-
zeteiket, társadalmi tapasztalataikat is meg-
osszák egymással.

Az elõzmények

A Fiatal Tudósok Világakadémiája az 1999-es, 
szintén Budapesten megrendezett UNESCO-
ICSU Tudomány Világkonferenciájának szatellit-
rendezvényeként megszervezett nagysikerû 
Nemzetközi Fiatal Tudósok Fóruma (IFYS 

– International Forum of Young Scientists) 
jogutódjaként jött létre. A 21. század eleje új 
tudományos kihívásainak, különösen a fiatal 
tudósok problémáinak figyelembe vételével 
a Fórum úgy határozott, hogy létrehoz egy 
szervezetet, mely teret és kommunikációs 
lehetõséget nyújt a fiatal tudósoknak, hogy 
véleményüket eljuttathassák a döntéshozók-
hoz. Ezen elhatározás keretein belül újabb 
eseményekre került sor: 2000-ben a lengyel-

A jövõ tudósai
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országi Gdañsk városában rendezték meg az 
Euroscience konferenciát, 2002-ben pedig 
Budapesten az EARMA és az Euroscience 
közös konferenciáját az új tudósgeneráció 
aktív szereplésével.  Az IFYS szellemében 
új nemzetközi tudományos kapcsolatok 
kiépítése is megkezdõdött. A 2001-es párizsi 
UNESCO-közgyûlésen általános egyetértés 
született annak szükségességérõl, hogy az 
IFYS Titkárság Budapesten nyíljon meg. A 
döntés alapja az volt, hogy Magyarország 
nagy múltra tekint vissza olyan tudományos 
és civil intézményekben, amelyek fiatal tudó-
sok minden generációját magukba foglalják, 
a középfokú oktatástól az egyetemi és dokto-
ri képzésen át a posztdoktori szintig. Ezek az 
intézmények szilárd hátteréül szolgálhatnak 
egy nemzetközi hálózat kiépítéséhez. 

2002-ben létrejött a Fiatal Tudósok Nem-
zetközi Fóruma Alapítvány. Megalapítója a 
magyar Doktoranduszok Országos Szövet-
sége, elnöke dr. Szendrõ Péter egyetemi 
tanár. Az Alapítvány jogi személyként 
felelõs a szervezet mûködésének beindítá-
sáért tudományos szempontból, valamint a 
tudománypolitikai és az anyagi támogatás 
tekintetében. 2003-ban széleskörû hazai és 
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezõ és 
tudománypolitikában jártas magyar tudó-
sokkal kibõvülve az Alapítvány tanácskozó 
testületének létszáma tízre nõtt. A testület 
javaslatára született meg az új név, a WAYS, 
mely mozaikszó önmagában is jelentéssel 
bír: a ways („utak”) utakat jelent a tudo-
mányba, utakat generációk közt stb. A WAYS 
tudománypolitikai és szakmai tekintetben 
egyaránt hatékony mûködését, céljai teljes 
körû megvalósítását, a 2002-ben létrejött 
Fiatal Tudósok Nemzetközi Fóruma Ala-
pítvány támogatja mindaddig, amíg a fiatal 
szervezet meg nem erõsödik, és el nem indul 
a maga útján. Az Alapítvány kuratóriumának 
elnöki tisztét dr. Szendrõ Péter, az OTDT 
elnöke tölti be; a kurátorok között található 
még dr. Bazsa György, dr. Csermely Péter, 

a Kutató Diákokért Alapítvány elnöke, dr. 
Ginsztler János, dr. Hámori József, az MTA 
alelnöke, dr. Kroó Norbert, az MTA fõtitkára 
és dr. Taxner Ernõ. A kuratóriumi elnök 
koordinálásával végzett operatív feladatok 
megvalósításában három, tudományosan 
illetve tudománypolitikailag aktív, fiatal 
kurátor vesz részt, dr. Balogh Judit, a Pro Sci-
entia Aranyérmesek társaságának elnöke, dr. 
Pálfi György, párizsi TéT attasé, Pro Scientia 
aranyérmes, volt Magyary Zoltán posztdok-
tori ösztöndíjas, és Kerey Péter, a Nemzetközi 
Fiatal Tudósok Fóruma és a Doktoranduszok 
Országos Szövetségének alapító tagja, az 
Eurodoc és PI-Net nemzetközi szervezetek 
volt tisztségviselõje. A WAYS nevû nemzet-
közi szervezet megalakulását és a budapesti 
WAYS Titkárság létrejöttét dr. Magyar Bálint 
oktatási miniszter 2003. október 3-án, Párizsban, 
az UNESCO 32. közgyûlésén jelentette be. 

A 2003-ban Budapesten megrendezett 
Tudományos Világfórum lehetõséget adott 
harmincöt fiatal tudós delegálására és a WAYS 
alapítására tett kezdeményezés bemutatá-
sára a tudóstársadalom képviselõi elõtt. A 
fiatal tudós generáció a világ minden tájáról, 
összesen tizennyolc országból érkezett kép-
viselõi vettek részt a konferencián. Az ese-
mény alkalmából a megalakulás, valamint a 
szervezet fõ céljainak és mûködési tervének 
bejelentése kitûnõ lehetõséget nyújtott a WAYS-
tagság szervezésének megkezdésére.

Fiatal tudósok a 2003. novemberében Budapes-
ten megrendezett Tudományos Világfórumon.
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Mûködés

UNESCO 2001-es közgyûlésén született 
megállapodás alapján, az FTNF Alapítvány 
irányításával a Titkárság teljes felszereltséggel, 
2003 augusztusában nyílt meg az UNESCO, 
a Magyar UNESCO Bizottság, az Oktatási 
Minisztérium és a Magyar Tudományos 
Akadémia támogatásával. Az irodát, mely 
a szervezet feladatait koordinálja, két tel-
jes állású dolgozó mûködteti: vezetõje dr. 
Maczel Márta, az asszisztensi funkciót pedig 
Harsányi Mária tölti be. A szervezet mûködé-
sének alapjául az elõkészítõ bizottság szolgál, 
mely a WSF alatt alakult meg a konferencián 
megjelent ifjú kutatók körébõl. A Tudomá-
nyos Világfórum alatt a Magyar Tudományos 
Akadémián tartott éjszakai ülések eredmé-
nyeképpen létrejött bizottság tagjai: Amanda 
Adeleye (USA), Jana Ivanidze (Németország), 
Mehdi Lahmar (Tunézia/Franciaország), Lucky 
Nedambale (Dél-Afrika/USA), David Sehnal 
(Csehország), valamint magyar részrõl Kerey 
Péter, Maczel Márta, Oroszlány László, Pálfi 
György és Váradi Kalmár Zsuzsanna. Maczel 
Mártát a WAYS alakuló ülésein jelen lévõ fiatalok 
egyhangúlag a szervezet ideiglenes elnökévé 
választották. A tíztagú bizottságon belül mun-
kacsoportok alakultak, melyek feladata a WAYS-
alapszabály véglegesítése, külkapcsolatok 
létesítése, logisztikai feladatok koordinálása, 
támogatási források felkutatása, valamint a 
WAYS elsõ közgyûlésének megszervezése. 
Késõbbiekben a szervezet tudományos szek-
ciókra fog tagozódni, és törekszik a területi 
reprezentációra. 

A jövõ

Az UNESCO támogatásával a WAYS várhatóan 
2004 végén tartja meg elsõ közgyûlését. A marok-
kói kormány felajánlotta hozzájárulását a WAYS 
sikeréhez, minek köszönhetõen az észak-afrikai 
országban fog sor kerülni a szervezet mûködési 
formájának véglegesítésére. Idõközben a szer-
vezet folyamatosan ösztönzi a világ fiatal tudó-

sainak aktív részvételét, és keresi az idõsebb 
tudósgeneráció, tudományos akadémiák, 
kormányok és szervezetek támogatását. Az 
ambiciózus és lelkes kutatók, valamint az 
érdekelt intézmények és szervezetek jelent-
kezését a WAYS Titkárság a ways@sztaki.hu 
címen várja. 2003. márciusában megszületett 
a WAYS elsõ negyedéves hírlevele, valamint 
hamarosan felkerül a világhálóra a honlap 
is, amelyen nemcsak a szervezettel kapcso-
latos tudnivalók és hírek szerepelnek, de 
a fiatal tudósok számára további hasznos 
információk, érdekességek és kapcsolatok is 
hozzáférhetõvé válnak. A WAYS a tudomány 
hagyományainak tiszteletben tartása mellett 
az új évezrednek megfelelõ eszközökkel 
kíván egy minden eddiginél átfogóbb és 
nyitottabb nemzetközi hálózatot létrehozni 
és mûködtetni a közvetlen jövõt alakító fiatal 
tudósok számára.

Váradi Kalmár Zsuzsanna 
PhD-hallgató, WAYS elnökségi tag

ways@sztaki.hu

AZ ELSÕ ÉV – A TEHETSÉGEK
ÚJ TÍPUSÚ SZOLGÁLATÁBAN

(A Tehetségpártolók Baráti Körének eddigi 
tevékenysége és további tervei)

A Tehetségpártolók Baráti Körének (TBK) 
alakuló ülését 2002. augusztus 27-én tartottuk 
Gödöllõn, ahol arra vállalkoztunk, hogy a te-
hetségek szolgálatában egy új filozófia men-
tén fogalmazzuk meg alapelveinket, céljain-
kat. A tényleges mûködést az Oktatási Minisz-
térium és a MATÁV szponzori támogatását 
követõen 2003 tavaszán tudtuk megkezdeni. 
Az azóta eltelt közel egy év sikeres volt, ez 
arra sarkall bennünket, hogy beszámoljunk 
munkánkról és jövõbeli terveinkrõl.

A Tehetségpártolók Baráti Körének létre-
hozásakor, gondolkodásunk alapjául az a 
társadalmi tapasztalat szolgált, hogy a felnö-
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