
A debreceni pA debreceni pééldalda



„„Ha az akadHa az akadáályozott gyermeknek lyozott gyermeknek 
nem segnem segííttüünk abban, hogy a nk abban, hogy a 

kkéépesspesséégeit kibontakoztassa, az geit kibontakoztassa, az 
egyegyééni tragni tragéédia. dia. TragTragéédiadia neki neki éés s 
csalcsaláádjdjáának. De ha a tehetsnak. De ha a tehetsééges ges 
gyereknek nem seggyereknek nem segííttüünk abban, nk abban, 

hogy a khogy a kéépesspesséégeit kibontakoztassa, geit kibontakoztassa, 
az maz máár tr táársadalmi tragrsadalmi tragéédia.dia.””

GallagherGallagher



Debrecen Megyei JogDebrecen Megyei Jogúú VVááros ros 
ÖÖnkormnkormáányzata 2007nyzata 2007--20122012--ig ig 
terjedterjedőő ididőőtartamra vonatkoztartamra vonatkozóó

kköözoktatzoktatáási feladatsi feladat--ellellááttáási, si, 
intintéézmzméényhnyháállóózatzat--mműűkköödtetdtetéési si éés s 

fejlesztfejlesztéési tervesi terve



Diagnosztikai mDiagnosztikai méérréés  az s  az ááltalltaláános nos 
iskola iskola 

4. 4. éévfolyamvfolyamáán,n,
6. 6. éévfolyam vvfolyam vééggéén n 

kontrollkontroll--mméérréés. s. 

TehetsTehetséégfejlesztgfejlesztőő osztosztáály, ly, 
tehetstehetséégfejlesztgfejlesztőő kköözpont zpont 
lléétrehoztrehozáása. sa. 



Diagnosztikai mDiagnosztikai méérrééss

MegismerMegismeréési ksi kéépesspesséégek vizsggek vizsgáálata:lata:
-- figyelemvizsgfigyelemvizsgáálatlat
-- emlemléékezetvizsgkezetvizsgáálatlat
-- gondolkodgondolkodáásvizsgsvizsgáálatlat

TantTantáárgyi tesztek:rgyi tesztek:
-- matematikamatematika
-- magyarmagyar

TanTanáári jellemzri jellemzééss



A mA méérréésben rsben réésztvevsztvevőők szk száámama
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a diagnosztikai a diagnosztikai 
mméérréésben rsben réészt szt 
vettek szvettek száámama
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Modulok  Modulok  

tanultanuláásmsmóódszertan dszertan 
matematikamatematika
anyanyelvanyanyelv
idegen nyelv idegen nyelv 
mozgmozgáásmsműűvvéészetszet
egyegyééb mb műűvvéészetekszetek
termterméészettudomszettudomáányos ismereteknyos ismeretek



A tehetsA tehetséégfejlesztgfejlesztéés ks köövetkezvetkezőő
lléépcspcsőőfokafoka

Debrecen Megyei JogDebrecen Megyei Jogúú VVááros Kros Köözgyzgyűűlléése se 
2009. szeptember 242009. szeptember 24--één kinyilvn kinyilváánníította azon totta azon 
szszáándndéékkáát, hogy a t, hogy a 2010/11. tan2010/11. tanéévtvtőől l 
engedengedéélyezi a Medgyessy Ferenc lyezi a Medgyessy Ferenc 
GimnGimnáázium zium éés Ms Műűvvéészeti szeti 
SzakkSzakköözzéépiskolpiskoláában hat ban hat éévfolyamos vfolyamos 
tehetstehetsééggondozggondozóó osztosztáály indly indííttáássáát.t.



A tehetsA tehetsééggondozggondozáás ks köözzéépiskolai piskolai éés s 
egyetemi szintjegyetemi szintjéének kapcsolnek kapcsolóóddáásaisai

EgyEgyüüttmttműűkkööddéés a  DE Hatvani Istvs a  DE Hatvani Istváán n 
SzakkollSzakkolléégiumgiumáával val 

BekapcsolBekapcsolóóddáás az egyetemen folys az egyetemen folyóó
tudomtudomáányos munka bnyos munka báármely terrmely terüületletéére re 



TehetsTehetséégfejlesztgfejlesztőő kköözpont lzpont léétrehoztrehozáásasa
A kA köözpont feladatazpont feladata

az intaz intéézmzméényi tehetsnyi tehetséégfejlesztgfejlesztőő––programok programok 
koordinkoordináálláása, sa, 
tovtováábbkbbkéépzpzéések szervezsek szervezéése, se, 
szaktanszaktanáácsadcsadáás a programban rs a programban réésztvevsztvevőő
tanultanulóók, pedagk, pedagóógusok, szgusok, szüüllőők szk száámmáára,ra,
egyegyüüttmttműűkkööddéés, kapcsolattarts, kapcsolattartáás az orszs az orszáágos gos 
TehetsTehetséégpontokkal.gpontokkal.



Az eredmAz eredméényessnyesséég zg zááloga az loga az 
egyegyüüttmttműűkkööddééss

DMJV mint fenntartDMJV mint fenntartóó
ÁÁltalltaláános Iskolnos Iskoláák k 
KKöözzéépiskolpiskoláákk
VVáárosi Pedagrosi Pedagóógiai Szakszolggiai Szakszolgáálatlat
Sportcentrum Kft.Sportcentrum Kft.
Debreceni KDebreceni Kőőr Dr Dááma Egyesma Egyesüületlet
DE Hatvani IstvDE Hatvani Istváán Szakkolln Szakkolléégiumgium
DE PszicholDE Pszicholóógia Tanszgia Tanszéékk



„„ A kultA kultúúrpolitika hosszrpolitika hosszúú lejlejááratratúú vvááltltóó. . 
A kultA kultúúrpolitika terrpolitika teréén sokn sokááig lehet ig lehet 
hibhibáákat elkkat elköövetni, de amikor az vetni, de amikor az úúj j 
nemzednemzedéék felnk felnőőtt, az elktt, az elköövetett hibvetett hibáákon, kon, 
bajokon segbajokon segííteni mteni máár nem lehet. Nekr nem lehet. Neküünk nk 
olyan nemzedolyan nemzedééket kell ma felnevelnket kell ma felnevelnüünk, nk, 
amely hamely húúsz sz éév mv múúlva meglva megáállja a versenyt llja a versenyt 
az akkori maz akkori máás nemzetek geners nemzetek generáácicióóivalival””

Klebelsberg KunKlebelsberg Kunóó



KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztelőő
figyelmfigyelmüüket!ket!

PappnPappnéé Gyulai KatalinGyulai Katalin
gyulai.katagyulai.kata@@ph.debrecen.huph.debrecen.hu
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