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A jövõ tudósai

A TUDOR ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja

Magyarországon igen mélyek a mûvelõdé-
si egyenlõtlenségek, aminek következté-
ben sok, jó tanulási adottsággal rendelkezõ
gyerek nem jut középiskolába. A Tudor
Alapítvány arra a feladatra vállalkozott,
hogy elõsegítse az ilyen, általános iskolás
korú, hátrányos helyzetû tanulók otthoni
hátrányainak csökkentését, és így növelje
továbbtanulási esélyüket. Ennek érdeké-
ben az alapítvány támogatást nyújt olyan
személyeknek (pedagógusoknak, szülõk-
nek, oktatással és gyermekvédelemmel
foglalkozóknak), akik az iskolai tanórákon
kívül (este, hétvégeken, szünidõben) vál-
lalják a gyerekek oktatását és nevelését.
Munkájukhoz az alapítvány biztosítja a
szükséges tárgyi, szervezeti és személyi
feltételeket.

Az alapítvány 8-10 éves kortól segíti a
gyermekeket. Az otthonról származó isko-
lai hátrányok ebben az életkorban kezdõd-
nek, jóval a középiskola elõtt, és megfelelõ
tanulási, kulturális támogatás, szociális gon-
doskodás nélkül a gyermek esélyegyenlõt-
lensége csak fokozódik. Ennek elkerülé-
sére az alapítvány a következõket teszi:

• oktató és nevelõ munkát végez,
• szabadidõs foglalkozásokat szervez

(színházak, hangversenyek, kiállítások,
múzeumok látogatása stb.),

• szociális támogatást és gondoskodást
nyújt a gyermekek és családtagjaik kö-
rében,

• gondoskodik a gyermek üdültetésérõl,
szaktáborokba jutásáról,

• ösztöndíjat alapít és adományoz.
Az alapítvány funkciója, tevékenysége

tehát eltér valamennyi eddigi, államilag fi-
nanszírozott kezdeményezéstõl, mert nem
egy-egy területen (tehetséggondozás, szo-
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Tisztelt Olvasó!
A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósok-
kal foglalkozó melléklet harmadik számá-
ban a „legkisebb tudósjelöltekkel” – foglal-
kozó Tudor Alapítványt és Elekes Sándor-
nak a Fõvárosi Tehetséggondozó Köz-
pontban folyó logikai programját mutatjuk
be. Rajkovits Zsuzsa az Ifjú Fizikusok Nem-
zetközi Versenyét és az Ifjú Kutatók Nemzet-
közi Konferenciáját, Hatos Pál a Matthias
Corvinus Collegiumot és az ezt támogató
Tihanyi Alapítványt ismerteti. Végezetül, de

messze nem utolsósorban hírt adunk a
Szendrõ Péter által elindított nagyszerû kez-
deményezés: a Tehetségpártolók Baráti
Köre zászlóbontásáról is.

Kérjük, ha a tehetséggondozással, a ku-
tatói utánpótlással vagy az ifjú kutatókkal
kapcsolatos témában bármilyen közérdek-
lõdésre számot tartó mondandója lenne,
keresse meg a melléklet szerkesztõjét az
alábbi email-címen.
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