
Jelenleg több, helyi központ is működik, amely tehetséggondozással foglalkozik, amelyek 
programokat szerveznek a tehetséges gyermekek számára: 

BUDAPESTTALENT SUMMIT

HORVÁTORSZÁG
HORVÁTORSZÁGBAN NINCS ÁTFOGÓ, NEMZETI SZINTŰ TEHETSÉGAZONOSÍTÓ VAGY TEHETSÉG-
GONDOZÓ PROGRAM. SZÁMOS TÖRVÉNY, RENDELET ÉS MÁS NEMZETI DOKUMENTUM SZERINT, 
AZ ISKOLÁKNAK AZONOSÍTANIUK KELL A TEHETSÉGES TANULÓKAT, MAJD SZEMÉLYRE SZABOTT 
MODELLEK ÉS TANTERVEK SZERINTI OKTATÁST KELL BIZTOSÍTANIUK SZÁMUKRA: 

Az általános és középiskolai oktatásról szóló törvény előírja, hogy 
Horvátországban minden iskola elismeri, figyelemmel kíséri és ösz-
tönzi a tehetséges diákokat. Az azonosítási folyamat után további 
munkát szerveznek e diákok preferenciái, képességei és 
érdeklődési körei szerint. Emellett minden tehetséges diák számára 
lehetőséget adnak tehetsége fejlesztésére.

Az általános iskolai oktatás állami pedagógiai standardja szerint 
tehetséges tanuló az, aki átlagon felüli értelmi és/vagy tanul-
mányi, és/vagy kreatív, és/vagy pszichomotorikus képességekkel 
rendelkezik. Fejlesztésüket az általános iskolai oktatás megvalósí-
tásához és fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális, pénzügyi és 
személyi feltételek határozzák meg. 

Az alapfokú nevelésről és tehetséges tanulók oktatásáról szóló jogszabály meghatározza a tehetséges tanulók azonosításának, oktatásának, ösztön-
zésének és követésének módját, valamint azokat a feltételeket és eljárást, amelyek alapján a tanuló elvégezheti az általános iskolát az előírtnál 
rövidebb idő alatt. 
A középfokú nevelésről és tehetséges tanulók oktatásáról szóló jogszabály határozza meg a tehetséges diákok középiskolai oktatásának feltételeit 
és módját. A horvát Tudományos és Oktatási Minisztérium társfinanszírozza az általános iskolai Kiválósági Központok programjait, illetve a szakisko-
lák Kompetenciaközpontjait. 

Elérhetők több helyen az Európai Tehetségpontok is, amelyek az Európai Tehetséges Központok Hálózatának részei: 

Fontos civil szervezetként működik Horvátországban az Udruga za darovitost Dar /Dar Tehetségsegítő Egyesület/ 

A DAR EGYESÜLET A TEHETSÉGES GYERMEKEK SZÜLEINEK, SZAKMAI MUNKATÁRSAINAK, NEM KORMÁNYZA- 
TI SZERVEZETEKNEK, TUDOMÁNY NÉPSZERŰSÍTŐKNEK, ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKNEK ÉS HIVATALOKNAK                      
MOBILIZÁLÁSÁVAL, HÁLÓZATBA SZERVEZÉSÉVEL FOGLALKOZIK. 

- Centar za poticanje darovitosti 'Bistrić' / Bistrić Tehetséggondozó Központ/ 
- Znanstveno-edukativni centar Višnjan /Tudományos Oktatási Központ Višnjan/ 
- Centar za poticanje darovitosti Rijeka /Rijeka Tehetséggondozó Központ/ (https://czpd.hr/) 
- Udruga 'Vjetar u leđa' /Vjetar u leđa Egyesület/ (https://udrugavjetaruledja.hr/) 
- XV. gimnazija Zagreb 
- Udruga Klikeraj /Klikeraj Egyesület/ 
- Hrvatski robotički savez /Horvát Robotépítők Szövetsége/ 
- Dječji vrtić 'Cvit mediterana' /Cvit mediterana Óvoda/
- Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
  /Nevelési és oktatói tudományok Kara, Josip Juraj Strossmayer Egyetem Eszék/.

A Horvát Köztársaság Nemzeti Kerettanterve kiemeli, hogy a tehetséges 
tanulókat be kell vonni további órákba és más, képességeiket és kreativi-
tásukat ösztönző munkaformákba. Ennek megfelelően fogalmazódott 
meg a Nemzeti Tanterv egyik célja: lehetővé tenni a tehetséges 
gyermekek/diákok számára, hogy fejlődhessenek és kibontakoztathassák 
tehetségüket, tiszteletben tartva szociális és érzelmi szükségleteiket. 
A horvát nemzeti oktatási standard különösen hangsúlyozza a gazdagított 
program kidolgozását. 
A tehetséges tanulókra vonatkozó speciális vagy gazdagított program 
alkalmazása feltételezi a tehetséges tanuló azonosítását, munkaprogram 
létrehozását egy vagy több tehetséges tanulócsoport számára, szakértői 
csapat felállítását, akik nyomon követik munkájukat, a program felté-
teleinek biztosítását (óraszám, tanítási segédanyagok, irodalom, tanítási, 
azaz tanulási formák), a tanuló eredményeinek és vívmányainak értékelé-
sét. 

Varasdi Megye Kiválósági Központja 

Split-dalmát Megye Kiválósági Központja 

Belovár-Bilogora Megye Kiválósági Központja

Kiválósági Központ Eszék 

Kiválósági Központ Varasd 

Kiválósági Központ Vinkovci

Kiválósági Központ Zadar 

*Horvátország az itt bemutatott programok mellett számos civil hátterű hagyománnyal rendel-
kezik a tehetséggondozás területén, ez a bemutató anyag az átfogó, országos szintű, vagy 
tudományos programokat vizsgálja, de nem terjed ki a lokális, vagy civil szervezetek által végzett 
tehetséggondozásra.

*

http://www.udrugadar.hr/

https://www.civz.hr/en/  
https://ci-sdz.hr/  

https://centarizvrsnostiosijek.eu/ 

https://www.centarizvrsnosti.com/ 


