
A Gönczy Pál Általános Iskola „Gönczy Tehetségpontjának”
 működési  szabályzata 

I. Általános jellemzők

A Gönczy Tehetségpont területi hatókörét tekintve  Helyi Tehetségpont. 
Általános feladatköre: a) tehetségazonosítás
 b) tehetséggondozás

c) tehetség tanácsadás
d) tehetséggondozó hálózatban való közreműködés.

A regisztráció időpontja: 2009. július 1.

II. A tehetségpont alapadatai

A tehetségpont neve: Gönczy Tehetségpont
A tehetségpont képviselőjének neve: Agárdiné Burger Angéla
A tehetségpont levelezési címe: 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3.
A tehetségpont e-mail címe: gonczy@chello.hu

III. Alapelvek

1./  A  Gönczy  Pál  Általános  Iskola  olyan  tehetséggondozó  Tehetségpontot  működtet, 
amelynek célja, hogy elősegítse a tanulókban rejlő tehetség kibontakozását. 

a)  A  program  részeként  olyan  lehetőségeket  nyújt  a  tanulók  számára,  amelyek 
biztonságos környezetet ígérnek a maximális szellemi kibontakozáshoz. 

b) A tehetséges tanulókat az első osztálytól   történő felvételtől  egészen a végzésig 
támogatja, segíti a középiskolába való bejutásukat. 

c) Az erre szolgáló csatornákon keresztül aktív kapcsolatot tart fenn a középiskolákkal 
mint  a  későbbi  felvevő  intézményekkel,  más  szervezetekkel,  továbbá   más  szellemi 
műhelyekkel. 

2./ A Gönczy Tehetségpontnak ki kell építenie a maga alhálózatát.
Kiemelt szerepe kell, hogy legyen a Gönczy Tehetségpont sikeres működésében az oktatási 
intézményekkel  való  kapcsolatnak,  amely  kétirányú  hatást  eredményezhet:  a 
tehetséggondozás  „bölcsői”,  az  iskolák,  felsőoktatási  intézmények  segíthetik  a  szakszerű 
munkát  a  Tehetségponton,  ez  utóbbiak  pedig  sokszínűbbé  tehetik  az  oktatási  intézmény 
tehetséggondozó palettáját, sokat segíthetnek a tehetségek felkutatásában.

3./  Meg  kell  teremteni  a  sikerhez  a  személyes  feltételeket  is,  fontos  a  közreműködő 
szakemberek tanfolyamokon, posztgraduális képzéseken történő felkészítése.

4./  A  folyamatos  továbbképzéshez  elengedhetetlen  a  Tehetségpontok  műhelytalálkozóit 
rendszeresen megszervezni, biztosítva a keretet a jó tapasztalatok átadásához.

5./ A működéshez szükséges anyagi feltételek megteremtésénél több lábon kell állni a hosszú 
távú fennmaradáshoz, a Magyar Géniusz Program forrásai csak az egyik bázist jelenthetik.



6./  A  Tehetségpont  szolgáltatásait  csak  non-profit  módon,  maximum  önköltségi  áron 
ajánlhatja fel.

7./ Fontos a szakmai tevékenység (tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség tanácsadás, 
hálózatfejlesztés) külső kontrolljának biztosítása, lehetővé tétele. 

8./  A  Tehetségpont  tehetséggondozó  tevékenységét  önkontrollos  hatásvizsgálattal  is 
szabályozza,  ellenőrzi,  mivel  a  hatásvizsgálattal  alá nem támasztott  tehetséggondozás nem 
tekinthető bizonyítottnak. 

IV. A tehetségpont tagjai, együttműködés

A  Gönczy  Tehetségpontnak  az  iskola  bármely  pedagógusa  a  tagja  lehet.  Szorosan  vett 
feladatait a tehetségfejlesztő munkaközösség tagjai látják el, akik megfelelően képzettek. A 
tehetségpont  tagjai  együttműködnek  a  munkaközösség,  és  a  tantestület  tagjaival,  a 
tehetséghálózat tagjaival.

V. A helyiségek használati rendje

A tehetségpont az iskola épületeiben működik. Térítés nélkül használhatja annak helyiségeit, 
berendezéseit,  annak  nyitva  tartási  idejében,  rendeltetésszerűen,  a  védő-óvó  előírásokat 
megtartva.

Debrecen, 2009. július 1.

Barankovics Anna Agárdiné Burger Angéla
Gönczy Tehetségpont vezetője Gönczy Pál Általános Iskola igazgatója



Tehetségpont Regisztrációs Lap

1.
Gönczy Pál Általános Iskola
4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3.

2. Ökoiskola
Az  intézmény  adottságai  lehetővé  teszi  –  oktatófarm,  kézművesség  –  hogy  a 
tehetséggondozásban részt vevő kollegákat fogadni tudjuk.

Erdei  iskola  programot  szervezünk és  évek óta  a  3-6.  évfolyamok részére.  A Hortobágyi 
Nemzeti  Park, az Erdőspuszták a debreceni  Nagyerdő közelsége lehetővé teszi számunkra 
vizsgálódásokat.

Tanítványaink  behatóan  ismerkednek  meg  a  nép  kismesterségek  alapjaival,  lehetőséget 
biztosítunk tanulóink önkifejezésének, szépérzékének fejlődéséhez.

3. 
x Neve: Agárdiné Burger Angéla
x Postacíme: Gönczy Pál Általános Iskola, 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3.
x E-mail címe: gonczy@chello.hu
x Telefonszáma: 52/535-820, 52/786-310

4.  A  Gönczy  Pál  Általános  Iskola  Tehetségpont  a  Regionális  Ökológiai  Oktatóközpont 
működése  révén a  Debrecen város  valamennyi  óvodája,  alapfokú oktatási  intézményeiben 
tanuló gyermekek tehetségének felismerését és fejlesztését tűzi ki célul.
Célunk,  hogy  lehetőségeinkhez  mérten  a  „tehetségígéretű  gyermekeket”  segítsük 
fejlődésükben, kibontakoztatásába.  Az eddigi  tevékenységünkre szeretnénk támaszkodni  és 
ezt kívánjuk kiteljesíteni az eredményes fejlesztés érdekében. Nyitottak vagyunk a szakmai 
konzultációkra, tanulmányi versenyekre.
E tevékenységünkben együttműködünk Debrecen város oktatás-irányításával és valamennyi 
érintett intézmény vezetőjével. Szoros kapcsolatot tartunk a debreceni tehetségprogram bázis 
iskoláival.  Tervünket  ………,  hogy  a  debreceni  program  mozgásművészeti  és  vizuális 
művészeti blokkjának kidolgozásában pedagógusai is részt vesznek. 
- Debreceni Pszichológiai Intézet
- Országos Ökoiskolai Hálózat
- Tótágas ASE

5. Specifikus fejlesztőprogramok szervezése
- Megyei rajzpályázat szervezése óvodáskorú gyermekek számára.
-  Regionális  Oktatóközpontunkba  óvodás  és  iskolás  csoportok  fogadására.  Kézműves  és 
környezeti neveléssel kapcsolatos programok, foglalkozások szervezése, lebonyolítása.
- Ovi-suli programunk lehetővé teszi, hogy az iskolába lépés ne okozzon törést a gyermek 
életébe. Partnerkapcsolatunk a környező óvodákkal több éves közös munka során alakult ki, 
vált kiválóvá. Partneróvoda együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.

Konkrét programok:
- Ovi-suli program
- Regionális Ökológiai Oktatóközpont: Ökoiskola
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6. Balogh László
Pappné Gyulai Katalin
Tehetségfejlesztő szakvizsgát tett pedagógus

7.

8.  Az  5.  évfolyam  magyar  nyelv  és  irodalom,  matematika  és  idegen  nyelv  tantárgyak 
keretében  képesség  és  tudásszint  mérés  történik  intézményünk  képességfejlesztő 
programjához.

A  tehetségprogram  során  kialakult  együttműködés   a  Debreceni  Egyetem  pszichológus 
szakembereivel,  Debrecen  MJV  Polgármesteri  Hivatalának  Oktatási  Osztálya  szakmai 
segítségével. A 4. osztályosok bemeneti mérése, az 5-6. osztályosok fejlesztése, a 6. évfolyam 
végi kimeneti mérés ennek a programnak a keretében valósul meg.

9. Közvetlen – lehetőség szerint személyes – kapcsolattartás és együttműködés a programba 
részt vevőkkel.



Akkreditált Kiváló Tehetségpont lettünk

A  Gönczy  Tehetségpont  a  Nemzeti  Tehetségsegítő  Tanács  Géniusz  portáljára  történő 
regisztrációt  követő  másfél  évben  azon  dolgozott,  hogy  tevékenységét  minél  magasabb 
szinten az akkreditált intézmények sorában folytathassa. 

Az  akkreditációs  eljárás  követelményeit  teljesítve  a  szakmailag  hiteles,  helyi  és  városi 
komplex  tehetséggondozó  tevékenységének  elismeréseként  elnyerte  z  Akkreditált  Kiváló 
Tehetségpont minősítést. 

A  tanúsítványt,  és  a  tanúsító  táblát  Agárdiné  Burger  Angéla  igazgatónő,  és  az  iskola 
pedagógusai  vették  át  2011.  február  5-én  Budapesten  Prof.  Csermely  Pétertől,  a  Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács Elnökétől. 
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