A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programját
megalapozó koncepció
A vitaanyag a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 2014. december 16-i ülésén került
elfogadásra.
A hazai tehetséggondozás hagyományos színterei, a köznevelési és a felsőoktatási
intézmények, különösen az iskola, a kollégium, a tudományos diákkörök és a
szakkollégiumok mellett az utóbbi évtizedekben számos szervezet, intézmény és program
alakult a tehetséggondozás, tehetségsegítés megvalósítására, támogatására. Ez is bizonyítja,
hogy a tehetség nem magánügy, hanem a család, az iskola, a kortárs közösség, végső soron a
társadalom közös ügye és felelőssége. A sikeres tehetséggondozás alapja a tehetséggondozók
és a család együttműködése.
Magyarországon a tehetségbarát társadalom kialakítása jó úton halad, már középtávon reális
célként fogalmazható meg, hogy minden tehetséges magyar ember valós esélyt kapjon a
tehetsége kibontakoztatására.
A fenti cél elérése érdekében:














Javítani kell a különböző szervezetek (köznevelési, felsőoktatási, civil, egyházi és
magán szereplők) tehetséggondozáshoz kapcsolódó tevékenységének koordinációját,
tisztázni kell a különböző intézmények és szervezetek feladatait. Támogatni kell a
sikeres magyar tehetségsegítő hagyományokat őrző és megvalósító magyarországi és
határon túli magyar szervezeteket és hálózatokat, továbbá el kell ismerni a
tehetséggondozásban élenjáró magyarországi és határon túli pedagógusok és
szakemberek munkáját.
Össze kell hangolni az elérhető állami, uniós, önkormányzati, civil és magán források
felhasználását. A források felhasználása során biztosítani kell az átláthatóságot, a
szakmai alátámasztottságot és a költséghatékony felhasználást. Szükséges a
tehetséggondozás nemzeti és EU-s elismerésének, hátterének további szélesítése.
Mivel hosszú távú célunk, hogy ne vesszen el egyetlen tehetség sem, ennek érdekében
ki kell alakítani az egységes nemzeti, komplex tehetségazonosítási, kiválasztási és az
egyéni fejlesztésen alapuló tehetséggondozó rendszert. Szakmai konszenzust kell
teremteni a tehetséggondozáshoz kapcsolódó szakmai protokollok, módszerek és
eszközök területén.
Szükséges a tehetséggondozásban érintett szereplők szakmai tevékenységének
fejlesztése, vizsgálata, a tehetségfejlesztési programok eredményességének és
hatékonyságának mérése. Támogatni kell a már meglevő és a jövőben létrejövő jó
gyakorlatok széleskörű elterjesztését.
Elengedhetetlen a tehetségfelismerés és tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez
való hozzáférés különbségeinek feltárása és a hozzáférés esélyeinek javítása.
Ösztönözni kell a hosszú távú, kiszámítható és komplex tehetségfejlesztő-programok
kialakítását és működtetését. Meg kell teremteni a több éven keresztül futó programok
stabil és előre látható finanszírozását.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a kiemelkedő tehetségek fejlesztésére, a számukra
szükséges támogatás biztosítására.
Különös figyelmet kell fordítani a roma tanulók, a fogyatékossággal élők, és a
hátrányos helyzetű kistérségekben élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő programokba
történő bevonására.
Segíteni kell a tehetségek társadalmi felelősségvállalását.

