
 

Tehetséggondozás a Gönczy Tehetségpontban 

Intézményi tehetséggondozás rendszerének működtetése 

 

Saját fejlesztésű tehetséggondozó programjaink rendszere 

 

1-2. évfolyam: A gyakorlati életre nevelés területén a Fészer titka című program (72 óra) vezeti 

be a gyerekeket a népi kismesterségek világába. 

3-4. évfolyam: „Ismerd meg az öt elem titkát!” komplex tehetséggondozó program (60 óra), 

mely a természettudományok iránti motivációs bázis építésére hivatott. 

A program célja a gyermekek természettudományos érdeklődésének megalapozása, fejlesztése, 

bevonva őket a természettudományok bűvkörébe. 

A program során a minket körülvevő világ elemeivel foglalkozunk: víz, föld, levegő, tűz, 

ember. Az ismereteket, a képességfejlesztő tevékenységeket: a természettudományok, a 

kultúrtörténet, a néprajz és a kézműves mesterségek köréből választottuk. 

 

5-6. évfolyam: Gyakorlat orientált természettudományos programunk a Kert-Ész (30 óra), Kert-

Ép (30 óra) egymást kiegészítő programok, ahol kertészkednek és kertépítő tevékenységet 

végeznek a tanulóink az iskolakertben. A gyakorlati életre nevelés tematikus programja 

keretében az 5. osztályosok a Varázstanya program keretében a mezőgazdasági év rendjével, 

főbb munkáival ismerkednek. A 6. osztályosok a Hét kapu titka programban Debrecen 

történetével, hagyományaival, építészetével, a különböző korokban itt élő emberek életével, 

problémáival foglalkoznak. 

6. évfolyam: „Gazdálkodás falun” program (40 óra), mely a tehetségdiagnosztika részeként 

kerül alkalmazásra, témájában komplexen fogja össze az ökológiai ismereteket, a hagyományos 

gazdálkodást és a határon túli magyarság ismeretét, néprajzát. 

7-8. évfolyam: „A láthatatlan világ” program (30 óra) elmélyülést kíván a legtehetségesebb 

tanulóknak a kísérleti fizika, kémia, biológia világában. 

Célja, hogy a természettudományok köréből kiválasztott ismeretkörökhöz kutatásokat, 

kísérleteket végezzenek a gyerekek a körülöttünk lévő világ azon részéből, melyek 

érzékszerveinkkel nem megtapasztalhatók.  

 

A programokhoz tehetségdiagnosztikai, követési, tehetség tanácsadási rendszer tartozik, melyet 

a Gönczy tehetségpont gondoz. Programjaink szülő-diák-pedagógus együttműködésben 

valósulnak meg, minőségbiztosítási rendszerünk garantálja folyamatos értékelésüket, 

megújulásukat. 

 

Kincseink… városi komplex tehetséggondozó program 

 

A Debreceni Példa néven ismertté vált program iskolánkban történő alkalmazása. 

Előzménye Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007-2012-ig terjedő időtartamra 

vonatkozó közoktatási feladat – ellátási, intézményhálózat – működtetéséi és fejlesztési terve, 

amelyben a város elkötelezte magát a tehetséggondozás ügyében. Ennek érdekében komplex 



tehetséggondozó programot fejlesztett, melyben a város összes intézményében 4. évfolyamon 

végzett diagnosztikai mérésben tehetségígéretnek bizonyult gyerekek vesznek részt. (Évente 

közel 200 gyerek)  

A program a gyerekek iskolájában valósul meg a Városi Tehetséggondozó Munkaközösség 

szakmai irányításával.  

 

A program moduljai:  

5. évfolyam: tanulásmódszertan, képzőművészet, anyanyelv, matematika 

6. évfolyam: tanulásmódszertan, idegen nyelv, zeneművészet, táncművészet, 

természetismeret 

 

7. évfolyam: tanulásmódszertan, természettudomány, idegen nyelv, zeneművészet 

 

8. évfolyam: matematika, anyanyelv, táncművészet, képzőművészet 

 

A modulok sajátossága, hogy nem az iskolai tananyag magas szintű elsajátítását, gyakorlását, 

esetleg kiegészítését szolgálja, hanem a személyiségfejlesztés területeit helyezi előtérbe 

kihasználva az egyes modulterületek nyújtotta speciális lehetőségeket.  

Tanulóink a kétévente megrendezésre kerülő Diákkonferencián is részt vesznek mentortanáraik 

segítségével, melyen számot adnak kutatómunkában való jártasságukról, előadói 

képességeikről. 

 

 

 

 


