
BUDAPESTTALENT SUMMIT

SZINGAPÚR
A RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓK SZERINT SZINGAPÚRBAN NINCS A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ 
RENDSZERHEZ HASONLÓ, ÁTFOGÓ KORMÁNYZATI SZINTŰ TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM, AZONBAN SZÁMOS 
KORMÁNYZATI ÜGYNÖKSÉG ÉS EGY-EGY SZAKTÁRCA IS MŰKÖDTET KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ÉS TEHETSÉGGON-
DOZÓ PROGRAMOKAT. A PROGRAMOK CÉLJA ÁLTALÁBAN A VÁLTOZÓ VILÁGGAZDASÁGI RENDHEZ TÖRTÉNŐ 
GAZDASÁGI ÁTALAKULÁS TÁMOGATÁSA, A MUNKAERŐ ÁTKÉPZÉSE, VALAMINT A LEENDŐ FOGLALKOZTATOT-
TAK MEGFELELŐ KÉSZSÉGEKKEL VALÓ FELKÉSZÍTÉSE A MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKHEZ.

Érdemes megemlíteni, hogy a Miniszterelnökséghez tartozó Public 
Service Commission koordinálja a szingapúri állami ösztöndíjakat 
(Public Service Scholarship). Az ösztöndíjat évente átlagosan 75 
közszolgálati pályára készülő tehetséges diáknak ajánlják fel szin-
gapúri vagy külföldi felsőoktatási tanulmányok folytatására. 
Tanulmányaik befejezését követően a diákok kötöttséget vállal-
nak, meghatározott ideig Szingapúrban kell munkát vállalniuk.
Információink szerint kifejezetten tehetséggondozással foglalkozó 
kormányzati koordinációs, vagy szakmai szervezet nem működik, 
az állami ügynökségek és bizonyos minisztériumok rendelkeznek 
tehetséggondozási programokkal.

A Kereskedelmi és Ipari Minisztérium alá tartozó Enterprise Singapore, amely a szingapúri kis- és középvállalkozások 
fejlődését, innovációját és nemzetköziesítését támogató kormányzati ügynökség, több tehetséggondozó program-
mal rendelkezik, amelyeket vállalatokkal és egyetemekkel együttműködésben hajt végre. Tehetséggondozó prog- 
ramjának legfőbb célja a szingapúri vállalkozások külföldi terjeszkedésének és a fiatal szingapúri tehetségek külföldi 
munkatapasztalatának előmozdítása. 

A programokról bővebb információ a következő hivatkozáson érhető el: 

Az Infocomm Media Development Authority szingapúri média szereplők koordinációját és médiatevékenység szabá-
lyozásáért felelős szerv számos képességfejlesztő és tehetséggondozó programmal rendelkezik. Ezek jelentős része 
helyi, főként ICT szakemberek képzését és fiatal tehetségek külföldi képzésének támogatását irányozzák elő. 

Bővebb információ a következő hivatkozáson érhető el: 

https://www.ssgwsg.gov.sg/about.html?_ga=2.215188754.448392222.1627366944136592265.1627366944

https://www.moe.gov.sg/programmes/unpublish---htd 

https://www.enterprisesg.gov.sg/non-financial-assistance/for-singapore-ompanies#talent-attraction-and-development

https://www.imda.gov.sg/disg/How-We-Can-Help/talent-programmes?categories=&profiles= 

Szingapúrban a jelenlegi kutatásaink szerint átfogó, stratégia nem található a tehetséggondozás 
területén. Ez a rövid anyag, az egyik átfogó országos szintű programokat vizsgálja, amely több 
szereplős modellel segíti a tehetségeket, de nem ad átfogó képet és nem terjed ki a lokális, vagy 
civil szervezetek által végzett tehetséggondozásra. További szakmai felderítést igényel a szin-
gapúri tehetség mérésekkel kapcsolatos kutatások feltérképzése. 

Ezek közül az egyik legfontosabb az Oktatási Minisztérium alá tartozó SkillsFu-
ture Singapore, amely koordinálja és végrehajtja a 2015-ben létrehozott Skills-
Future mozgalmat. A mozgalom célja az élethosszig tartó tanulás promotá-
lása és a szingapúri oktatás és képzés minőségének folyamatos fejlesztése. 
Iskolai végzettségtől, életkortól, szakmától függetlenül támogatást biztosít a 
karrierváltáshoz, álláskereséshez, átképzéshez, továbbképzéshez, új kész-
ségek elsajátításához folyamatosan biztosítva az alkalmazkodást a munka- 
erőpiaci igényekhez. A koronavírus-járvány kitörésével a SkillsFuture 
jelentősége még inkább felértékelődött, 2020 eleje óta a kormány számottevő 
összegeket különít el a munkaerő át- és továbbképzésére, munkahelyek és 
gyakornoki pozíciók létrehozására. 

Tekintettel arra, hogy nincs átfogó szervezet, vagy program, így a tehetséggondozási programokkal rendelkező szereplők általában minisztériumok, 
állami, kormányzati ügynökségek és mint ilyenek állami erőforrásokból gazdálkodnak.
A hátrányos helyzetű személyek ügyeit Szingapúrban a Szociális és Családügyi Minisztérium alá tartozó kormányzati ügynökség, SGEnable kezeli. 
Az SGEnable a fent említett SkillsFuture Singapore mozaglommal egyetemben támogatja a megváltozott képességű személyek foglalkoztatását, képzését. 
Azok a munkáltatók, akik sérült személyeket alkalmaznak, különféle állami támogatásokban részesülhetnek., azonban nincs arról információ, hogy                        
kormányzati szinten külön foglalkoznának a hátrányos helyzetű tehetségekkel.  

*

*

Bővebb információ: 

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TEHETSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA ELŐSEGÍTI 
A DIÁKOK GAZDASÁGTANI, FÖLDRAJZI ÉS TÖRTÉNELMI ISMERETEINEK ELMÉLYÍTÉSÉT. 

Employment Support for Persons with Disabilities: 
https://www.wsg.gov.sg/programmes-and-initiatives/employment-support-for-employers-to-hire-persons-with-disabilities.html?_ga=2.151273788.448392222.1627366944-136592265.1627366944


