
1017

A jövõ tudósai

össze 88 éve, ha nincsenek támogató férfiak, 
mint például a Férfi Liga a Nõk Választó-
jogáért. (Petõ – Szapor, 2004, 136–175.) 
Magyarország európai uniós tagsága csak 
lehetõséget biztosít a tudomány területén a 
nõk hátrányos helyzetének javítására, hiszen 
a formális, alibi-típusú, retorika szintjén 
történõ megvalósításnak nagy kultúrája van 
a posztkommunista országokban. A nem-
zetközi érték megvalósítása országos szinten 
csak a hálózatépítéssel, a folyamatos lobbi-
zással és az értékek melletti nyílt kiállással 
lehetséges. Méghozzá úgy tûnik, hogy ez 
rövid távon csak azzal a pragmatikus érvvel, 

amely szerint hatékonyabb, több pénzt ter-
mel az a tudomány, mely nem a nemi alapú 
diszkrimináció elvén mûködik. A jövõben az 
hozhat változást, ha a közös nyereség érzése 
vezeti majd a tudományos döntéshozókat, 
hiszen a demokratikusabb és hatékonyabb 
tudományos élet mindenkinek a hosszú távú 
érdeke. Akkor talán a jövõben a kutatónõk 
a siker biztos reményében maguk is mernek 
vállalkozni arra, hogy saját néven és saját 
jogon írnak pályázatokat.

Petõ Andrea
PhD, hab. egy. doc., Közép-Európai Egyetem és 

Miskolci Egyetem, petoand@t-online.hu
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A SZLOVÁKIAI MAGyAR PEDAGó-
GUSOK SZÖVETSé-GéNEK TE-

HETSéGGONDOZó PROGRAMJAI

A tudás hatalom – üzeni a gondolkodó bölcs. 
A jól hasznosítható tudás a mai, tudásala-
púnak nevezett társadalomban érték, és 
lépten-nyomon tapasztaljuk azt is, hogy 
a csúcstechnológiák korában a speciális 
ismeretek felértékelõdnek. A társadalmi és a 

gazdasági szféra a megnövekedett igények 
kielégítése, a problémák hatékony kezelése 
céljából mindinkább a tehetségek felé fordul. 
Vajon megfelelõ indíttatást kapnak-e az át-
lagnál jobb, tehetséges fiatalok képességeik 
kibontakozásához, odafigyel-e a család, az 
iskola, a helyi és a szakmai közösségek arra, 
hogy a tehetségek szárnyra kapjanak? 

A kíváncsiság, a tudásvágy és a tudni akarás 
belsõ kényszerére épített oktatás, a jó példák, 
a nemes célok, a pallérozott személyiség 
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ben alakultak ki, így nem beszélhetünk a köz-
oktatásban átgondolt tehetséggondozásról. A 
2002-ben bevezetett diákonkénti normatív 
támogatás ugyan kiemelt fejkvótát biztosít a 
különlegesen tehetséges diákok számára, de 
ez a lehetõség országosan is csupán néhány 
tíz diákot érint.

A differenciálási módszerek és formák 
alkalmazásának kezdeti szakaszában a kiváló 
illetve a közepes vagy a gyengébb képességû 
diákok szétválasztása címén létrehozott 
nyelvi, illetve matematikai osztályok, majd a 
kilencvenes években a nyolcéves gimnáziu-
mi osztályok mûködtetésének reneszánsza 
lehetõséget teremtett a homogénebb diák-
csoportokkal folytatott munkára, szûkebb 
értelemben azonban ezt nem nevezhetjük 
tehetséggondozásnak. Az individualizáció 
és a differenciálás az osztályon belüli foglal-
kozások során sem hozott áttörést, például 
a túlzó tantervi követelményszint teljesítése 
miatt. A gyorsított haladás, a tanácsadó taná-
rok alkalmazása, a diagnosztizálással segített 
nívócsoportok létrehozása, a tehetségesek 
számára részben vagy teljesen elkülönített 
oktatás továbbra is az elképzelések szintjén 
maradt – elsõsorban anyagi okokból. 

Könnyen átlátható, hogy sem a graduális, 
sem a posztgraduális tanárképzés nem nyújt 
lehetõséget a tehetséggel való foglalkozás 
megtanulására. Ami marad: a tanításon kí-
vüli, esetleges szakköri tevékenység, nyári 
szakmai rendezvények, felkészítõk, táborok. 
Mivel Szlovákiában a pedagógus-tovább-
képzésnek nincs országosan kidolgozott 
és elfogadott rendszere, a tanítók, tanárok 
számára maradnak a civil szervezetek által 
a nyári egyetemek keretében megvalósított 
harmincórás továbbképzések. Új jelenség, 
hogy állami támogatással – a szaktárca mû-
velõdési utalványt bocsát az általános isko-
lás tanulók rendelkezésére, amit tanításon 
kívüli szabadidõs foglalkozásra, fakultációra 
lehet felhasználni. Ennek a támogatásnak a 
felhasználásával konkurencia alakult ki az 

irányába ható nevelés minden korban a 
minõséget, a tisztes jövõ reményét sugallta. 
A tehetséggondozás akkor és ott hatékony 
és eredményes, ameddig és ahol a tudásnak 
értéke van, amíg az iskola a tudás megszer-
zésének lehetõségét az esélyegyenlõség 
alapján biztosítja, és a kiválóságot jutalmazza, 
amíg az iskola a hatékony teljesítményérté-
kelés módszerével nem kirekeszteni, hanem 
megerõsíteni akar, a tanuláshoz és az isme-
retszerzés helyszíneihez jókedvet, felfedezést, 
alkotást asszociál.

A tömegoktatás megjelenésével a 
középszerû lett a domináns. Még jelenleg 
is a pedagógus inkább a felzárkóztatás-
ra ügyel, mint a tehetséggondozásra. A 
lemaradókra is oda kell figyelni, de a 
tálentumot semmibe venni, elvesztegetni 
megbocsáthatatlan bûn. A tehetségre 
szükség van, mert a kíváncsiság, az örök 
mozgás, a felfedezni, megismerni akarás 
által halad elõre a világ. A tehetséget pedig 
felfedezni, fejleszteni, gondozni kell. A 
mai piacgazdaság résztvevõi érdekeltek a 
tehetség kihasználásában, a kiemelkedõ 
teljesítményeket módjukban is áll hono-
rálni, viszont a tehetség felfedezésére és a 
kibontakoztatásukhoz szükséges feltételek 
megteremtésére még nem áldoznak eleget. 
A tehetségsegítés nem lehet csak az iskola fel-
adata, a családnak, az önkormányzatoknak, 
az ifjúsági szervezeteknek, a tudomány és 
a gazdaság szereplõinek közös erõvel kell 
megtalálniuk és megteremteniük a tehetség-
fejlesztés leghatékonyabb módszereit.

A tudásalapú társadalom és a tudásra épülõ 
gazdaság világában egy-egy ország a megbe-
csült, alkotó, kreatív, „kimûvelt emberfõk” ré-
vén piacalakítóvá és egyben vonzóvá válhat 
a világ számára. Azok viszik elõre a világot, 
akik a „gályapadból képesek laboratóriumot 
csinálni”. Nem mindegy, hogy alattvalókkal 
vagy öntudatos polgárokkal együtt alakítjuk-e 
az ország sorsát. Az iskolai tehetséggondozás 
szervezeti keretei Szlovákiában is csak rész-
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iskolák és a kisvárosok szabadidõközpontjai 
által nyújtott szolgáltatások között.

A tehetségek kiválasztásának egyik leg-
jobb eszköze a tanórai és szakköri megfigye-
lés mellett a versenyekbe való bekapcsolás 

– bekapcsolódás. Országos méretben Szlo-
vákiában is kiterjedt hálózata van a diák tanul-
mányi versenyeknek – a tantárgyi  olimpiák-
nak és a diákköri pályamunkáknak. Sajnos 
törvényi vagy rendeleti szinten egyértelmûen 
nem biztosított a magyar tanítási nyelvû 
iskolákat látogató diákok számára a verse-
nyeken az anyanyelv használata. Ebbõl 
adódóan évente konfliktusok keletkeznek 
a szervezõ tanügyi szervek és az anyanyelv 
használatának jogát védõ pedagógusok kö-
zött. Sajnos több felvetés ellenére a határon 
túli, és így a felvidéki tehetséges diákok 
sem kapcsolódhatnak be a magyarországi 
oktatási minisztérium által kiírt országos 
tanulmányi versenyekbe.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége (SZMPSZ) civil szakmai szervezet. 
Programja, mely a tudásalapú társadalom 
kiépítésének fontosságát célozza meg a nem-
zetiségi iskola viszonylatában, utal a tehet-
ségekkel való foglalkozás kiemelt fontossá-
gára. Feladatának tartja és 1996 óta folyama-
tosan szorgalmazza, koordinálja és szervezi 
a szlovákiai magyar közoktatásban (1-12. 
évfolyam) részt vevõ tanulók anyanyelven 
folyó tanulmányi versenyeit, tehetséggon-
dozó programjait, a mûveltségi vetélkedõket 
és a nyári szaktáborokat. A cél  elsõsorban 
az, hogy a tanulmányi versenyeken évente  
részt vevõ 6–7 ezer tanuló egészséges önbi-
zalma erõsítése érdekében meg tudja mutatni 
tantárgyi tudásának többletét, bizonyítsa  
anyanyelve, nemzeti kultúrája, nemzeti kö-
zössége hagyományai iránti megbecsülését, 
szeretetét és a felkészültségét a digitális  
írásbeliségbõl. Eközben a diákok olyan, a 
használható tudást megjelenítõ kompetenci-
ákra tesznek szert, amelyek felkészítik õket 
jövendõ életpályájukra, a munkavállalásra, 

az élethosszig tartó tanulásra, a folyamatos 
önmûvelõdésre és a közösség megmaradá-
sát biztosító életvitelre.

Az SZMPSZ évek óta fáradozik egy olyan 
tehetséggondozó rendszer kiépítésén, amely 
a kistérségi központokon keresztül koordi-
nálná az iskolákon belüli tehetséggondozó 
programokat. Állami módszertani központ 
hiányában civil szervezetként a nemzeti 
közösség jövõje érdekében magára vállalja 
a tehetséggondozás iskolán kívüli feladat-
rendszerét, s bekapcsolja a tanulókat és a 
pedagógusokat annak megszervezésébe, 
lebonyolításába. Szövetségünk keretében a 
versenyszervezõ pedagógusok évente 8-13 
tanulmányi versenyt hirdetnek meg. E ver-
senyek helyi fordulóinak anyagi kiadásait az 
iskolák mellett mûködõ szülõi szövetségek 
biztosítják, míg a regionális és az országos 
versenyek többségükben anyaországi támo-
gatásokra épülve kerülnek megrendezésre. 
A versenyek többsége a szlovákiai-felvidéki 
fordulók befejeztével a kárpát-medencei 
versennyel zárul, melyen az anyaországi 
diákokon kívül a határon túli magyar közös-
ségek diákjai is képviseltetik magukat. Szö-
vetségünk évenkénti legrangosabb szakmai 
rendezvényén, Rozsnyón évente értékeljük 
a legeredményesebb diákok és a felkészítõ 
pedagógusok munkáját.   

A tehetséggondozás a szlovákiai magyar 
iskolákban regionális, illetve országos jelleg-
gel a matematikában indult el. A versenyek, 
szakmai diáktalálkozók, foglalkozások prog-
ramjai ma is sokrétûek. A Gordiusz, a Kengu-
ru, a Zrínyi Ilona matematikaversenyek nagy 
létszámú általános iskolai diákot érintenek. 
Néhány középiskola évek óta megrendezi 
saját háziversenyét. Havi rendszerességgel 
mûködik Komáromban egy országos ma-
tematikai  tehetséggondozó szakkör. Ezek 
a versenyek és foglalkozások jelentõs számú 
diákot mozgósítanak a középiskolások Fel-
vidéki- és a Nemzetközi Magyar Matematika 
Versenyébe való bekapcsolódásra. Az õsz fo-
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lyamán évente megtartandó komáromi Nagy 
Károly Matematikai Diáktalálkozó és a nyári  
tehetséggondozó tábor elmélyült szakmai 
foglalkozásokat kínál a középiskolás diákok 
számára. Ösztönzõleg hat a diákokra, hogy 
a foglalkozásokat a versenyeken sikeres, 
egyetemistává vagy kutatóvá vált diákok 
mutatják be. 

Az általános iskolák alsó tagozatos diákjai 
olvasmányélményre, helyi sajátosságokat 
bemutató vagy egyéb témákra albumokat 
készítenek. A felsõ tagozatos diákok írásbeli 
és szóbeli versenyei alapos felkészülést igé-
nyelnek, amely során heteken, hónapokon 
keresztül tanári irányítással készülnek a 
megmérettetésre. Az irodalmi versenyek 
kreativitást igényelnek, például egy-egy iro-
dalmi alkotás részletét képregény formában 
kell megjeleníteni vagy dramatikus feldolgo-
zásban eljátszani. A versenyek szervezését és 
a diákok felkészítését kreatív pedagógusok 
segítik, akik szabadidõben, hivatásuk meg-
szállottjaként újra és újra a szellem örömével 
ajándékozzák meg tanítványaikat. 

A versenyek egy részét – ha pályázatok 
útján anyagi források mozgósíthatók – szak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mai tábor követi, ahol a legsikeresebb diá-
kok célirányos képzése tovább folytatódhat. 
A Kárpát-medence Földrajza és a Kitaibel 
Pál Biológia és Környezetvédelmi Verseny 
olyan szakmai dolgozatok, pályamunkák 
bemutatását jelenti, amelyek megszületését 
a felkészítõ tanár gyakorlati foglalkozások 
és konzultációk során segíti. A szaktáborok 
alkalmával a felkészítõ tanárok számára is 
lehetõség nyílik arra, hogy megvitassák a 
szakköri foglalkozások és tehetségek segíté-
sének szakmai és szervezési kérdéseit.  

Földrajztábor keretében a diákok a Fertõ-
tó madárvilágát tanulmányozzák

A Kincskeresõk, a helyi értékeket feldolgozó verseny sikeres résztvevõi fogadáson
a pozsonyi kormányhivatalban 
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Az elmúlt két évben az EU-ART – Mûvé-
szetek az Európai Unióban, a Kincskeresõk 

– helyi értékek feldolgozását megcélzó és a 
Sajó Károly Környezetvédelmi Verseny meg-
mutatták, hogy az általános és a középiskolai 
korosztály diákjai milyen nagy elõrelépést 
tettek meg a számítógépes prezentációk ki-
dolgozása és a digitális technika alkalmazása 
terén. Gyûjtés nyomán kiállított tárgyak, 
alkotások tették színessé a diákok által kidol-
gozott és bemutatott pályamunkákat.

Rendkívül nagy népszerûségnek örven-
denek az évek óta több kategóriában futó 
füleki Infoprog számítástechnikai progra-
mozó versenyek. A budapesti Informatikai 
és Hírközlési Minisztérium támogatásával a 
versenybe sikeresen bekapcsolódó diákok 
a következõ évben résztvevõivé válnak a 
Génius programnak, amely egész éves kon-
centrált felkészítést kínál a tehetségeknek. A 
program keretében a hétvégeken rendszeres 
gyakorlati foglalkozások folynak, a Fülektõl 
nagyobb távolságra élõ diákokkal a tutorok 
távoktatás (e-learnig) formában tartják a 
kapcsolatot.  

Az SZMPSZ szervezésében a felvidéki 
magyar tannyelvû általános és középiskolák 
diákjai bekapcsolódnak az anyaországi tan-
ügyi intézmények, szakmai és civil szerveze-
tek által szervezett helyi és regionális verse-

nyekbe, részt vesznek felkészítõkön, tehet-
séggondozó programokon. A rendezvények, 
képzések skálája sokrétû, a szakképzéstõl a 
történelmen, a mûvészetek témakörén át a 
sportig terjednek. 

A tehetséggondozó programok szerve-
zése sok odafigyelést kíván, átgondoltságot 
igényel és sok aprómunkával jár, de a tehet-
ség és a tudás tiszteletet parancsoló és jövõt 
teremtõ. A közösségeket a minõség, a tudás 
vitte elõre. A minõség az, ami embert, nem-
zetet fejleszt. A Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége fennállása óta további civil 
szervezetekkel, szakmai társulásokkal alakítja 
a felvidéki magyar tehetségek mindennapjait, 
bízva abban is, hogy a tehetség támogatása 
visszahat a közösségekre azzal, hogy az 
egyetemek befejezése után a tehetséges diá-
kok is remélhetõleg saját régiójuk értelmiségi 
rétegét fogják erõsíteni.  

Az oktatásban nemzedékek adják át nem-
zedékeknek a tudást, a szellemtudományt, 
magatartásukkal, életükkel, a példával terem-
tik meg a tudás tiszteletét és értékét. S nem 
mindegy a világnak, a magyarságnak, hogy 
gondolkodó, felelõsségtudó és kreatív lesz-e 
a jövõt alakítók tábora. 

Pék László
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségé-

nek elnöke, pek@szmpsz.sk


