A projekt címe

A pályázat kiírója

A Gönczy
Tehetségpont
fejlesztése

Társadalmi Megújulás
Operatív Program

A
projektmegvalós
ítás kezdete és
vége
2010.06.01 –
2011.05.31

Az elnyert
támogatás
összege

Legfontosabb célok

7 586 206 Ft

Forrást biztosítani feltételrendszerünk (elsősorban a humánerőforrás) fejlesztésére,
tehetséggondozó tevékenységünk tartalmi bővítésére, a projektben részt vevő
fiatalok tevékenységrendszerének bővítésére, együttműködésre a határon túli
magyarokkal.
Hosszú távú célunk, a projektben résztvevő fiatalok személyiségének sokoldalú
fejlesztése, majdani egészséges életvitelük megalapozása. A projekt
megalkotásában kiemelt cél a fenntarthatóságra törekvés. A projekt időtartalma egy
év, de eredménye olyan változásokat indít el, a Gönczy Tehetségpont
tevékenységében, mely hosszú távra megalapozza munkánk minőségét
(humánerőforrás-fejlesztés, tartalmi fejlesztés).

Ismerd meg az öt
elem titkát!
Komplex
tehetséggondozó
program

Oktatásért Közalapítvány

Láthatatlan világ

Oktatásért közalapítvány

Oktatásért Közalapítvány

2010.03 –
2010.11 végéig
2010.09 –
2011.05 között

1 000 000 Ft

2010.09 –
2010.10 között

500 000 Ft

800 000 Ft

A tehetséges tanulók természettudományos érdeklődésének megalapozása,
fejlesztése
A debreceni általános iskolákban alkalmazott 60 órás tehetséggondozó program
további 60 órás kiegészítése, a fejlesztési lehetőségek bővítése, és a program
fenntarthatóságának céljából.
A debreceni általános iskoláiban, így intézményünkben is már két éve alkalmazott 60
órás tehetséggondozó program további 30 órás kiegészítése, továbblépés céljából.
A programban résztvevő gyerekek közül a legtehetségesebbek 6 osztályos
középiskolában tanulnak tovább. Azonban az iskolában maradó gyerekek a
legtehetségesebbek
távozása
után
újabb
lehetőségekhez
jutnak
az
osztályközösségben. Sokszor addig visszahúzódó gyerek (rejtett tehetségek) jutnak
kibontakozási lehetőséghez. Az ő fejlesztésüket, tehetséggondozásukat szeretnénk
segíteni, a természettudományok terén kidolgozott láthatatlan világ című
programunkkal, mely a természettudományok köréből kísérletezések, vizsgálódások
során fejleszti a tanulókat.

Ritmus tánctábor

Oktatásért Közalapítvány

2010.08.012010.08.07

900 000 Ft

A tábor célja, hogy tovább fejlessze a gyerekek mozgáskultúráját, ritmusérzékét,
zenei érzékenységét, állóképességét. A táncosok meglévő képességeit intenzív
formában továbbfejlessze, ezzel megalapozza a sikeres, energikus évkezdést.
Közösségfejlesztés, személyiségformálás, (tapasztalja meg, hogy figyelmes,
türelmes, körültekintő viselkedés, a saját érdekek alárendelése a közösségi
érdekeknek, jobb hangulatot, több örömet eredményez), egészségnevelés.

A projekt címe

A pályázat kiírója

Debrecen Városi
Tehetséggondozó
Munkaközösség
szervezése,
működtetése

Oktatásért Közalapítvány

A
projektmegvalós
ítás kezdete és
vége
2011.02.10.2011.12.31.

Az elnyert
támogatás
összege

Legfontosabb célok

3.000.000 Ft

„Kincseink” tehetségprogramot megvalósító pedagógusok szakmai közösségbe
szervezése.
Tehetséggondozó program mátrixainak felülvizsgálata, fejlesztése
Műhelymunkák, bemutató foglalkozások szervezése
Városi Tehetségnap szervezése
Információs portál működtetése
A programban résztvevő tanulók követése
Debrecen Városi Tehetségsegítő Tanács alakítása

