
BUDAPESTTALENT SUMMIT

SPANYOLORSZÁG
SPANYOLORSZÁGBAN AZ OKTATÁS TARTOMÁNYI HATÁSKÖRE MIATT 
A TEHETSÉGGONDOZÁS RENDSZERE RENDKÍVÜL ÖSSZETETT. 

A központi kormány által meghirdetett eseti 
jellegű tehetségtámogatási programok mellett 
a 17 tartományi kormányzatnak is lehetősége 
van saját programok kidolgozására és a tar-
tományok élnek is ezzel a lehetőséggel. 

A magyar tehetséggondozási rendszerhez ha-
sonló központi, nemzeti szintű rendszer – ES Kul-
turális és Sport Minisztériumának Kultúra Ipari 
és Együttműködési Főigazgatósága tájékozta-
tása szerint – nincs Spanyolországban. 

Korábbi egyeztetések alkalmával felmerült egy két- 
oldalú oktatási-kulturális együttműködés megkötésének 
lehetősége is, melynek keretében zenei integrációval 
foglalkozó tanárok csereprogramját valósítanánk meg. 
Mivel Spanyolországban is szeretnének egy hasonló 
profilú zenei intézetet létrehozni, a Snétberger Központ-
tal történő tapasztalatcsere rendkívül hasznos lenne 
mindkét fél számára. A spanyol fél kiemelten az integ- 
ráció és a tehetséggondozás legjobb gyakorlataira 
kíváncsi, s a jövőbeli együttműködés keretein belül     
két-három tanáruk látogatását tervezik a Snétberger 
Központba. 

FONTOS MEGEMLÍTENI, HOGY SPANYOLORSZÁGBAN A BANKOK (SANTANDER, BBVA, CAIXA) 
ALAPÍTVÁNYAI IS MŰKÖDTETNEK TEHETSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAMOKAT MŰVÉSZETI, TECHNOLÓGIAI, 
VÁLLALKOZÁSTÁMOGATÁSI TERÜLETEKEN. A RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓK ALAPJÁN                 
ÚGY VÉLJÜK, HOGY SPANYOLORSZÁGBAN NAGYRÉSZT ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK VÉGZIK A                      
TEHETSÉGGONDOZÓ TEVÉKENYSÉGET. 

Helyi jó gyakorlatként, a Cantabria tartományban létrehozott CISE program érdemes bemutatásra. Önálló szervezetként, de a tar-
tományi kormánnyal és a Santander Bank támogatásával végzi tehetséggondozó tevékenységét. Közösen működtetnek, egy un. 
mentorkereső oldalt, amin keresztül közvetlen lehet projekteket, kezdeményezéseket, terveket online felterjeszteni a projektben 
résztvevő több, mint 40 szakmai irányítónak. 

Ez a kétoldalú együttműködés gyakorlatilag alkalmas 
lehet arra, hogy egy európai projektté nője ki magát. 
Ezáltal a projektbe más országok bekapcsolódására is 
lehetőség nyílna uniós finanszírozás mellett. 

Az együttműködést támogatandó a Snétberger Köz-
pont madridi programjai mentén egyeztetésekre is sor 
került a Snétberger Központ és a spanyol Roma Kul-
turális Intézet közötti lehetséges együttműködésről.

A tehetséggondozást végző alapítványok közül a spanyolországi Yehudi Menuhin Alapítvány az egyik legnagyobb szervezet, amely 
hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára nyújtott programokat koordinál. Csak Madrid tartományban több mint 7.000 
hátrányos helyzetű gyermeknek és fiatalnak biztosítja ingyenes részvételét művészeti programjain, és ezzel próbálja előmozdítani a                   
társadalmi integrációjukat. Vezetője Enrique Barón Crespo, az Európai Parlament egykori elnöke, pártpolitikai állástól függetlenül is         
nagy tekintélynek örvendő politikus. Tiszteletbeli elnöke pedig Zsófia anyakirályné (Reina Sofía). A Snétberger Tehetségközpont 2019-es 
spanyolországi bemutatkozásakor, rendkívüli érdeklődés övezte a magyar tehetséggondozási programot. 

  az itt bemutatott programok mellett Spanyolország számos hagyománnyal rendelkezik a tehet-
séggondozás területén, ez a bemutató anyag az átfogó, országos szintű programokat vizsgálja, 
de nem terjed ki a lokális, vagy civil szervezetek által végzett tehetséggondozásra
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